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PRÍLOHA A

KAPITOLA 2: JEDNOTKY A ZOSKUPENIA JEDNOTIEK

2.01 Ekonomika krajiny je systémom, v ktorom inštitúcie a ľudia interagujú 
prostredníctvom výmeny a prevodov výrobkov, služieb a platobných prostriedkov, (t. 
j. peňazí) s cieľom produkovať a spotrebúvať výrobky a služby.

V ekonomike sú jednotky, ktoré interagujú, ekonomickými subjektmi, ktoré sú 
schopné vlastniť aktíva, vytvárať záväzky a zapájať sa do ekonomických aktivít a do 
transakcií s inými subjektmi. Sú známe pod pojmom inštitucionálne jednotky.

Vymedzenie jednotiek používaných v národných účtoch má zmysel z viacerých 
dôvodov. Po prvé, jednotky sú základnými stavebnými článkami pri vymedzovaní 
ekonomík z geografického hľadiska, napr. národy, regióny a národné zoskupenia,
ako napr. monetárne alebo politické zväzy. Po druhé, sú základnými stavebnými 
článkami pre zoskupenie jednotiek do inštitucionálnych sektorov. Po tretie, sú 
nevyhnutné pre vymedzenie toho, ktoré toky a stavy sa zaznamenajú. Transakcie 
medzi rôznymi časťami tej istej inštitucionálnej jednotky sa v zásade do národných 
účtov nezaznamenávajú.

2.02 Jednotky a zoskupenia jednotiek používané v národných účtoch musia byť 
vymedzené s odkazom na druh ekonomickej analýzy, pre ktorú sú určené, a nie v 
zmysle typov jednotiek zvyčajne využívaných v štatistických dotazníkoch. Tieto 
naposledy uvedené jednotky (napríklad podniky, holdingové spoločnosti, činnostné 
jednotky, miestne jednotky, vládne ministerstvá, neziskové inštitúcie, domácnosti 
atď.) nemusia byť dostatočné pre účely národných účtov, pretože sú založené na 
kritériách právnej, administratívnej a účtovnej povahy.

Štatistici musia zohľadňovať definície jednotiek, ktoré sú predmetom analýzy tak, 
ako sú ustanovené v ESA, aby zaistili, že do zisťovaní, ktorými sa zhromažďujú 
údaje, sú postupne zavádzané všetky informačné prvky potrebné na zhromaždenie 
údajov založených na jednotkách analýzy používaných v ESA.

2.03 Jednou z vlastností systému je použitie typov jednotiek zodpovedajúcich trom 
spôsobom podrobnejšieho členenia ekonomiky:

(1) pre účely analýzy tokov a stavov je kľúčové vybrať jednotky, ktoré umožňujú 
študovať behaviorálne vzťahy medzi ekonomickými aktérmi;

(2) pri analýze procesu výroby je nevyhnutné vybrať jednotky, ktoré zohľadňujú 
vzťahy technicko-hospodárskej povahy, alebo odzrkadľujú miestne činnosti;

(3) na regionálnu analýzu sú potrebné jednotky, ktoré odzrkadľujú miestne druhy 
činnosti.

Inštitucionálne jednotky sú vymedzené na dosiahnutie prvého z týchto cieľov. 
Behaviorálne vzťahy, ako sú popísané v bode 1, si vyžadujú jednotky, v ktorých sa 
odzrkadľuje všetka ich inštitucionálna ekonomická činnosť.
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Výrobné postupy, technicko-hospodárske vzťahy a regionálne analýzy bodov 2 a 3
vyžadujú jednotky, ako napr. miestne činnostné jednotky. Tieto jednotky sú popísané 
ďalej v tejto kapitole.

Pred uvedením vymedzení jednotiek používaných v ESA je nevyhnutné vymedziť 
limity národnej ekonomiky.

LIMITY NÁRODNEJ EKONOMIKY

2.04 Jednotky, ktoré tvoria ekonomiku krajiny a ktorých toky a stavy sú zaznamenané 
v ESA, sú rezidentské. Sídlom každej inštitucionálnej jednotky je ekonomické
územie, ktoré je centrom hlavného ekonomického záujmu tejto jednotky. Tieto 
jednotky sú známe ako rezidentské jednotky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a 
právnu formu a bez ohľadu na ich prítomnosť na ekonomickom území krajiny v čase 
realizácie transakcie.

2.05 Ekonomické územie pozostáva z:

a) oblasti (geografického územia) pod efektívnou správou a hospodárskou 
kontrolou jedinej vlády;

b) všetkých voľných zón, vrátane colných skladov a tovární pod colnou 
kontrolou;

c) národného vzdušného pásma, výsostných vôd a kontinentálnych šelfov 
ležiacich v medzinárodných vodách, na ktoré má krajina výhradné právo;

d) teritoriálnych enkláv [t. j. geografických území, ktoré sa nachádzajú v 
zahraničí a ktoré na základe medzinárodných zmlúv alebo medzištátnych 
dohôd používajú orgány verejnej správy krajiny (veľvyslanectvá, konzuláty, 
vojenské základne, vedecké základne atď.)];

e) nálezísk ropy, zemného plynu atď. v medzinárodných vodách mimo 
kontinentálneho šelfu krajiny, obhospodarovaných jednotkami sídliacimi na 
území, ktoré je vymedzené v predchádzajúcich pododsekoch.

Rybárske lode, ostatné lode, plávajúce plošiny a lietadlá sú chápané v ESA ako 
mobilné zariadenia, či už vlastnené a/alebo prevádzkované rezidentskými jednotkami 
krajiny, alebo vlastnené nerezidentmi a prevádzkované rezidentskými jednotkami. 
Transakcie spojené s vlastníctvom (tvorba hrubého fixného kapitálu) a používaním 
(prenájom, poistenie atď.) mobilného zariadenia sa priraďujú do ekonomiky štátu, 
ktorého rezidentom je vlastník a/alebo prevádzkovateľ. V prípade finančného lízingu 
sa predpokladá zmena vlastníctva.

Ekonomické územie môže byť oblasť väčšia alebo menšia, ako je oblasť vymedzená 
vyššie. Príkladom väčšej oblasti je menová únia ako napr. Európska menová únia; 
príkladom menšej oblasti je časť krajiny, ako napr. región.

2.06 Ekonomické územie nezahŕňa extrateritoriálne enklávy.

Vylúčené sú tiež tie časti vlastného geografického územia krajiny, ktoré používajú 
tieto organizácie:
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1. Vládne úrady iných krajín;

2. Inštitúcie a orgány EÚ; a

3. Medzinárodné organizácie v rámci medzinárodných dohôd medzi štátmi.

Územia využívané inštitúciami a orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami sú 
samostatnými ekonomickými územiami. Znakom takýchto území je to, že jedinými 
rezidentmi sú inštitúcie.

2.07 Pojem „centrum hlavného ekonomického záujmu“ znamená, že existuje určité miesto 
v rámci ekonomického teritória, na ktorom sa jednotka zapája do ekonomických 
činností a transakcií vo významnom rozsahu počas nevymedzeného alebo 
ohraničeného dlhšieho časového obdobia (rok alebo viac). Vlastníctvo pôdy a budov 
v rámci ekonomického územia sa považuje za dostatočné na to, aby mal na tomto 
území vlastník centrum ekonomického záujmu.

Podniky sú takmer vždy spojené iba s jednou národnou ekonomikou. Zdaňovanie a 
iné zákonné požiadavky zvyčajne vedú k tomu, že v každej právnej jurisdikcii sa pre 
operácie používa samostatná právnická osoba. Okrem toho, ak vykonáva jediná 
právnická osoba významné operácie na dvoch alebo viacerých územiach (napríklad 
pre pobočky, vlastníctvo pôdy a podniky pôsobiace na viacerých územiach), pre
štatistické účely sa určí osobitná inštitucionálna jednotka. V dôsledku rozdelenia 
takýchto právnických osôb je sídlo každého následne identifikovaného podniku 
zrejmé. „Centrum hlavného ekonomického záujmu“ neznamená, že subjekty s 
významnými prevádzkami na dvoch alebo viacerých územiach by nemali byť 
rozdelené.

Ak spoločnosť existuje vo forme schránkovej spoločnosti, jej príslušnosť 
k ekonomickému územiu sa určí podľa zákonov toho ekonomického územia, v 
ktorom bola spoločnosť zriadená alebo zaregistrovaná.

2.08 Jednotky, ktoré sa pokladajú za rezidentov krajiny, možno ďalej rozdeliť na:

a) jednotky, ktoré sú zapojené do výroby, financovania, poisťovania alebo 
prerozdeľovania, pokiaľ ide o všetky ich transakcie okrem tých, ktoré sa týkajú 
vlastníctva pôdy a budov;

b) jednotky, ktoré sú zapojené predovšetkým do spotreby, vzhľadom na všetky 
ich transakcie okrem tých, ktoré sa týkajú vlastníctva pôdy a budov;

c) všetky jednotky, ktoré sú vlastníkmi pôdy a budov, okrem vlastníkov 
extrateritoriálnych enkláv, ktoré sú súčasťou ekonomického územia iných 
krajín alebo sú nezávislými štátmi.

2.09 Pri jednotkách iných ako domácnosti sa vzhľadom na všetky ich transakcie okrem 
tých, ktoré sa vzťahujú na vlastníctvo pôdy a budov, rozlišujú tieto dva prípady:

a) činnosť vykonávaná výhradne na ekonomickom území krajiny: jednotky, ktoré 
vykonávajú takúto činnosť, sú rezidentskými jednotkami krajiny;
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b) činnosť vykonávaná počas jedného roka alebo dlhšie na ekonomickom území 
niekoľkých krajín: iba tá časť jednotky, ktorej centrum ekonomického záujmu 
je na ekonomickom území krajiny, sa považuje za rezidentskú jednotku tejto 
krajiny.

Rezidentská inštitucionálna jednotka môže byť fiktívnou rezidentskou jednotkou vo 
vzťahu k činnosti vykonávanej v danej krajine rok alebo dlhšie jednotkou, ktorá sídli 
v inej krajine. Ak sa takáto činnosť vykonáva kratšie ako jeden rok, zostáva súčasťou 
činností danej výrobnej inštitucionálnej jednotky a nerozlišuje sa samostatná výrobná 
inštitucionálna jednotka. Keď nie je činnosť významná, napriek tomu, že trvá dlhšie 
ako rok, a v prípade inštalácie zariadenia v zahraničí, samostatná jednotka sa 
nerozlišuje a činnosti sa zaznamenajú ako činnosti danej výrobnej inštitucionálnej 
jednotky.

2.10 Domácnosti, ktoré majú centrum hlavného ekonomického záujmu v krajine, sú 
rezidentské jednotky, okrem prípadu, keď sú v pozícií vlastníkov pôdy a 
nehnuteľností. Sú rezidentské bez ohľadu na pobyty v zahraničí trvajúce menej ako 
rok. Zahŕňajú predovšetkým:

a) pohraničných pracovníkov, definovaných ako osoby, ktoré denne prekračujú 
hranicu, keďže pracujú v susednej krajine;

b) sezónnych pracovníkov, definovaných ako osoby, ktoré z krajiny vycestujú na 
niekoľko mesiacov podľa sezóny, ale na obdobie kratšie ako jeden rok, za 
prácou v inej krajine;

c) turistov, pacientov, študentov, hosťujúcich úradníkov, podnikateľov, 
obchodných cestujúcich, umelcov a členov posádok, ktorí cestujú do 
zahraničia;

d) miestne najímaných pracovníkov, ktorí pracujú v extrateritoriálnych enklávach 
zahraničných vlád;

e) pracovníkov inštitúcií EÚ a civilných alebo vojenských medzinárodných 
organizácií, ktorých centrály sa nachádzajú v extrateritoriálnych enklávach,

f) oficiálnych, civilných alebo vojenských zástupcov vlády krajiny (a ich 
domácnosti), ktorí pôsobia v teritoriálnych enklávach.

Študenti sa vždy považujú za rezidentov, bez ohľadu na dĺžku ich štúdia v zahraničí.

2.11 Všetky jednotky vo funkcií vlastníkov pôdy a/alebo budov, ktoré tvoria súčasť 
ekonomického územia sú rezidentskými jednotkami alebo fiktívnymi rezidentskými 
jednotkami krajiny, v ktorej sa nachádza príslušná pôda alebo budovy.
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INŠTITUCIONÁLNE JEDNOTKY

2.12 Definícia: Inštitucionálna jednotka je hospodárskym subjektom charakterizovaným 
autonómiou pri rozhodovaní o výkone svojej hlavnej funkcie. Rezidentská jednotka 
sa považuje za inštitucionálnu jednotku na ekonomickom území, v ktorom má 
centrum hlavného ekonomického záujmu, ak má autonómiu pri rozhodovaní a vedie 
buď úplný súbor účtov, alebo je schopná zostaviť úplný súbor účtov.

Aby mala samostatnosť pri rozhodovaní vo vzťahu k svojej hlavnej funkcii, jednotka musí
byť:

a) oprávnená vlastniť výrobky, aktíva vo vlastnom mene; preto musí byť schopná 
vymieňať vlastníctvo výrobkov a aktív v transakciách s inými 
inštitucionálnymi jednotkami;

b) schopná prijímať hospodárske rozhodnutia a zapájať sa do ekonomických
činností, za ktoré zodpovedá a za ktoré je zodpovedná zo zákona;

c) schopná preberať záväzky vo vlastnom mene, zaväzovať sa k ďalším 
povinnostiam či iným záväzkom a uzatvárať zmluvy;

d) schopná viesť úplný súbor účtov, pozostávajúci z účtovných záznamov 
zahŕňajúcich všetky jej transakcie vykonané počas účtovného obdobia, ako aj 
súvahy aktív a pasív.

2.13 Tieto zásady platia vždy, keď subjekty nemajú znaky inštitucionálnej jednotky:

a) domácnosti sa považujú za samostatné pri rozhodovaní vo vzťahu k ich 
hlavným funkciám, a preto sú inštitucionálnymi jednotkami, aj keď nevedú 
úplný súbor účtov;

b) subjekty, ktoré nevedú úplný súbor účtov a nie sú schopné v prípade potreby 
zostaviť úplný súbor účtov, nie sú inštitucionálne jednotky;

c) subjekty, ktoré pri vedení úplného súboru účtov nie sú pri rozhodovaní 
samostatné, sú súčasťou jednotiek, ktoré ich kontrolujú;

d) subjekty nemusia uverejňovať svoje účtovné závierky na to, aby boli 
inštitucionálnou jednotkou;

e) subjekty, ktoré sú časťou skupiny jednotiek zapojenej do výroby a vedú úplný 
súbor účtov, sa považujú za inštitucionálne jednotky dokonca aj vtedy, ak sa 
čiastočne vzdali svojej autonómie pri rozhodovaní v prospech centrálneho 
orgánu (ústredia) zodpovedného za všeobecné smerovanie skupiny; ústredie sa 
považuje za inštitucionálnu jednotku odlišnú od jednotiek, ktoré kontroluje;

f) kvázikorporácie sú subjektmi, ktoré vedú úplný súbor účtov a nemajú žiadny 
právny status. Po stránke ekonomickej a finančnej sa správajú odlišne od 
svojich vlastníkov a podobne ako korporácie. Považujú sa za separátne 
inštitucionálne jednotky samostatné pri rozhodovaní.
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Ústredia a holdingové spoločnosti

2.14 Ústredia a holdingové spoločnosti sú inštitucionálnymi jednotkami. Ide o tieto dva 
typy:

(1) Ústredie je jednotka, ktorá vykonáva riadiacu kontrolu nad svojimi dcérskymi 
spoločnosťami. Ústredia sa nezaraďujú do hlavného sektora nefinančných korporácii 
svojich dcérskych spoločností, ak nie sú všetky alebo väčšina ich dcérskych 
spoločností finančnými korporáciami. V tom prípade sa považujú za finančné 
pomocné inštitúcie (S.126) v sektore finančných korporácií.

Ak ide o zoskupenie nefinančných a finančných dcérskych spoločností zaradenie do 
sektora sa určí na základe hlavného podielu podľa pridanej hodnoty.

Ak ústredie uskutočňuje obchodnú výrobu a táto podnikateľská činnosť prevažuje, 
potom sa ústredie zaradí do podnikateľského sektora.

Ústredia sa podľa ISIC Rev. 4, sekcie M, triedy 7010 (NACE Rev. 2, M 70.10) 
popisujú takto:

Táto trieda zahŕňa dohľad a riadenie iných jednotiek spoločnosti alebo podniku; 
strategické alebo organizačné plánovanie a rozhodovaciu úlohu spoločnosti alebo 
podniku; vykonávanie prevádzkovej kontroly a riadenie každodennej prevádzky 
spriaznených jednotiek.

(2) Holdingová spoločnosť, ktorá má v držbe aktíva dcérskych korporácií, ale 
nevykonáva žiadne riadiace činnosti, je kaptívnou finančnou inštitúciou (S.127) a je 
klasifikovaná ako finančná korporácia.

Holdingové spoločnosti sa podľa ISIC Rev. 4, sekcia K, trieda 6420 (NACE Rev. 2, 
K 64.20) popisujú takto:

Táto trieda zahŕňa činnosti holdingových spoločností, t. j. jednotiek, ktoré vlastnia 
aktíva (vlastnia väčšinový podiel kmeňových akcií) skupiny dcérskych korporácií a 
ktorých hlavnou činnosťou je vlastníctvo skupiny. Holdingové spoločnosti v tejto 
triede neposkytujú žiadnu inú službu spoločnostiam, ktoré kapitál vlastnia, t. j. 
nespravujú ani neriadia iné jednotky.
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Skupiny korporácií

2.15 Veľké skupiny korporácií vznikajú, keď materská spoločnosť ovláda viacero 
dcérskych spoločností, ktoré ďalej ovládajú svoje dcérske spoločnosti atď. Každý 
člen skupiny sa považuje za samostatnú inštitucionálnu jednotku, ak spĺňa definíciu 
inštitucionálnej jednotky.

2.16 Keďže skupiny nie sú vždy stabilné v priebehu času, ani v praxi jednoducho 
identifikovateľné, výhodou je, ak sa skupiny korporácií nepovažujú za jedinú 
inštitucionálnu jednotku. Môže byť ťažké získať údaje o skupinách, ktorých činnosti
nie sú úzko integrované. Mnohé skupiny sú príliš veľké a heterogénne na to, aby sa 
považovali za jedinú jednotku a ich veľkosť a zloženie sa môže časom zmeniť v 
dôsledku fúzií a prevzatí.

Subjekty špeciálneho určenia

2.17 Subjektom špeciálneho určenia (SPE) alebo prostriedkom špeciálneho určenia (SPV) 
je zvyčajne spoločnosť s ručeným obmedzením alebo komanditná spoločnosť 
vytvorená na splnenie striktne vymedzených špecifických alebo dočasných cieľov 
pre účely odstránenia finančného rizika, špecifického daňového alebo regulačného 
rizika.

2.18 Jednotné vymedzenie SPE neexistuje, ale typické sú tieto vlastnosti:

a) nemajú žiadnych zamestnancov a žiadne nefinančné aktíva;

b) okrem vývesnej tabule na dverách v reálnom svete nevykazujú inú fyzickú 
prítomnosť, pričom táto vývesná tabuľa potvrdzuje miesto ich registrácie;

c) vždy sú spojené s inou spoločnosťou, často v pozícii dcérskej spoločnosti;

d) sídlia na inom území, než je rezidentské územie spriaznených korporácií. Ak 
spoločnosť nevykazuje fyzickú prítomnosť v reálnom svete, jej sídlo sa určí na 
základe ekonomického územia, podľa zákonov ktorého bola spoločnosť 
zriadená alebo zaregistrovaná.

e) sú riadené zamestnancami inej korporácie, ktorá s ňou môže, ale nemusí byť 
spriaznená. SPE platí poplatky za poskytnuté služby a naopak účtuje svojej 
materskej alebo inej spriaznenej korporácii poplatok za pokrytie týchto 
nákladov. Toto je jediný výrobný proces, do ktorého sa SPE zapája, aj keď 
často jej vznikajú záväzky v menej jej vlastníka a zvyčajne získava investičné 
dôchodky a holdingové zisky z aktív, ktoré má v držbe.

2.19 Bez ohľadu na to, či jednotka má všetky alebo nemá žiadne z týchto charakteristík a 
bez ohľadu na to, či sa považuje za SPE alebo podobný subjekt, musí sa s ňou 
zaobchádzať tak isto, ako s akoukoľvek inou inštitucionálnou jednotkou tým, že sa 
pridelí do sektoru a priemyselného odvetvia podľa jej hlavnej činnosti. Nestane sa 
tak v prípade, ak SPE nemá žiadne právo na samostatnú činnosť.

2.20 Kaptívne finančné inštitúcie, umelé dcérske spoločnosti a subjekty špeciálneho 
určenia verejnej správy, ktoré nemôžu samé konať, sú teda zaradené do sektora 
inštitúcie, ktorá ich kontroluje. Výnimkou je prípad, ak sú nerezidentské, keď sú 
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uznané samostatne od inštitúcie, ktorá ich kontroluje. V prípade verejnej správy však 
činnosti dcérskej spoločnosti musia byť viditeľné v účtoch verejnej správy.

Kaptívne finančné inštitúcie

2.21 Holdingová spoločnosť, ktorá jednoducho vlastní aktíva dcérskych spoločností je 
jedným príkladom kaptívnej finančnej inštitúcie. Inými jednotkami, s ktorými sa tiež 
zaobchádza ako s kaptívnymi finančnými inštitúciami, sú jednotky s 
charakteristikami SPE podľa uvedeného popisu, vrátane investičných a penzijných 
fondov a jednotiek používaných na správu a riadenie bohatstva jednotlivcov alebo 
rodín, držbu aktív na sekuritizáciu, emitovanie dlhových cenných papierov v mene 
príbuzných spoločností (takáto spoločnosť sa môže nazývať „conduit company“), na 
sekuritizáciu a vykonávanie iných finančných funkcií.

2.22 Stupeň nezávislosti od materskej firmy je možné určiť podľa toho, do akej miery sa 
vykonáva nezávislá kontrola nad aktívami a záväzkami jednotky, teda do akej miery 
sa znáša riziko a získavajú pôžitky súvisiace s aktívami a záväzkami. Takéto 
jednotky sa priradia do sektora finančných korporácií.

2.23 Subjekt tohto typu, ktorý nemôže konať nezávisle od svojej materskej spoločnosti a 
je jednoducho pasívnym držiteľom aktív a záväzkov (niekedy sa nazýva 
„autopilotom“) sa nepovažuje za osobitnú inštitucionálnu jednotku, pokiaľ nesídli v 
inej ekonomike, ako jeho materská spoločnosť. Ak sídli v tej istej ekonomike ako 
materská spoločnosť, považuje sa za „umelú dcérsku spoločnosť“ podľa nižšie
uvedeného popisu.

Umelé dcérske spoločnosti

2.24 Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní materská korporácia, môže byť vytvorená na 
poskytovanie služieb materskej korporácií, alebo inej korporácií v tej istej skupine s 
cieľom obchádzať zdanenie, minimalizovať záväzky v prípade bankrotu alebo 
zabezpečiť iné technické výhody v rámci platných daňových predpisov alebo 
právnych predpisov platných pre korporácie v konkrétnej krajine.

2.25 Vo všeobecnosti tieto typy subjektov nespĺňajú definíciu inštitucionálnej jednotky, 
pretože im chýba schopnosť konať nezávisle od ich materskej korporácie a môžu byť 
predmetom obmedzení, pokiaľ ide o schopnosť držať aktíva alebo vykonávať 
transakcie týkajúce sa aktív v ich súvahách. Úroveň ich produkcie a cena, ktorá im je 
zaplatená, sú určené materskou spoločnosťou (prípadne inými korporáciami v tej 
istej skupine), ktorá je ich jediným klientom. Preto sa nepovažujú za osobitné 
inštitucionálne jednotky, ale za neoddeliteľné súčasti materskej spoločnosti a ich účty 
sú konsolidované v účtoch materskej spoločnosti. Nie je to tak v tom prípade, ak 
sídlia v inej ekonomike, ako je ekonomika, v ktorej sídli materská spoločnosť.

2.26 Medzi práve popísanou umelou dcérskou spoločnosťou a jednotkou, ktorá vykonáva 
iba pomocné činnosti, je treba rozlišovať. Rozsah pomocných činností je obmedzený 
na typ služobných funkcií, ktoré potrebujú takmer všetky podniky vo väčšej či 
menšej miere, ako napr. čistenie priestorov, riadenie výplat pre zamestnancov alebo 
poskytovanie infraštruktúry informačných technológií pre spoločnosť (pozri kapitolu 
1, bod 1.13).

Jednotky špeciálneho určenia vo verejnej správe
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2.27 Verejná správa môže takisto vytvárať špeciálne jednotky s charakteristikami a 
funkciami podobnými tým, ktoré majú kaptívne finančné inštitúcie a umelé dcérske 
spoločnosti. Takéto jednotky nemajú právomoc konať nezávisle a rozsah transakcií, 
do ktorých sa môžu zapájať, je obmedzený. Nepreberajú riziká ani výhody súvisiace 
s aktívami a záväzkami, ktoré majú v držbe. Ak sú takéto jednotky rezidentské, 
musia sa považovať za neoddeliteľnú súčasť verejnej správy a nie za samostatné
jednotky. Ak sú nerezidentské, považujú sa za samostatné jednotky. Akékoľvek 
transakcie, ktoré vykonajú v zahraničí, sa musia odzrkadliť v príslušných 
transakciách s verejnou správou. Preto jednotka, ktorá si požičiava v zahraničí, sa 
potom považuje za jednotku, ktorá požičiava tú istú sumu verejnej správe, a to za 
tých istých podmienok, ako pôvodná pôžička.

2.28 Účty subjektov špeciálneho určenia, ktoré nemajú žiadne nezávislé práva konať, sú 
teda konsolidované v materskej korporácii. Inak je tomu iba v prípade, ak sídlia v 
inej ekonomike ako materská spoločnosť. Existuje jedna výnimka z tohto 
všeobecného pravidla, a síce keď je nerezidentský subjekt špeciálneho určenia 
vytvorený verejnou správou.

2.29 Fiktívne rezidentské jednotky sa musia vymedziť ako:

a) tie časti nerezidentských jednotiek, ktoré majú centrum hlavného 
ekonomického záujmu (vo väčšine prípadov tie, ktoré sa zapájajú do 
ekonomickej výroby rok alebo dlhšie) na ekonomickom území krajiny;

b) nerezidentské jednotky v postavení majiteľa pôdy alebo budov na 
ekonomickom území krajiny, ale iba pokiaľ ide o transakcie ovplyvňujúce túto 
pôdu alebo budovy.

Fiktívne rezidentské jednotky sa musia považovať za inštitucionálne jednotky, bez 
ohľadu na ich prípadné čiastkové účtovníctvo a bez ohľadu na samostatnosť pri 
rozhodovaní.

2.30 Za inštitucionálne jednotky sa považujú:

a) jednotky, ktoré majú úplný súbor účtov a samostatnosť pri rozhodovaní:

1. súkromné a verejné korporácie;

2. družstvá alebo spoločnosti uznané ako nezávislé právnické osoby;
3. verejní výrobcovia uznaní ako nezávislé právnické osoby podľa 

osobitných právnych predpisov;

4. neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby; a

5. úrady verejnej správy.

b) jednotky, ktoré majú úplný súbor účtov a ktoré sa považujú za jednotky so 
samostatnosťou pri rozhodovaní napriek tomu, že nie sú registrované nezávisle 
od materskej jednotky: kvázikorporácie;

c) jednotky, ktoré nemusia nevyhnutne viesť úplný súbor účtov, ktoré sa však
považujú za jednotky, ktoré majú samostatnosť pri rozhodovaní:
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1. domácnosti;

2. fiktívne rezidentské jednotky.
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INŠTITUCIONÁLNE SEKTORY

2.31 Pri makroekonomickej analýze sa pôsobenie každej inštitucionálnej jednotky 
nehodnotí samostatne – hodnotia sa súhrnné činnosti podobných inštitúcií. Jednotky 
sú spojené do skupín nazývaných inštitucionálne sektory, z ktorých niektoré sú 
rozdelené do subsektorov.

Tabuľka 2.1. – sektory a subsektory

Sektory a subsektory Verejné Národné
súkromn

é

Pod 
zahraničn

ou 
kontrolou

Nefinančné korporácie S.11 S.11001 S. 11002 S. 11003

Finančné korporácie S.12

Centrálna banka S.121

Korporácie 
prijímajúce 
vklady 
okrem
centrálnej 
banky

S.122 S.12201 S. 12202 S. 12203

Menové 
finančné 
inštitúcie 
(MFI)

Ostatné 
menové 
finančné 
inštitúcie 
(oMFI)

Fondy 
peňažného 
trhu (MMF)

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Investičné fondy iné ako 
fondy peňažného trhu

S.124 S.12401 S. 12402 S. 12403

Ostatní finanční 
sprostredkovatelia okrem 
poisťovacích korporácií 
a penzijných fondov

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Finančné pomocné 
inštitúcie

S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Finančné 
korporácie 
okrem MFI 
a ICPF

Kaptívne finančné 
inštitúcie a požičiavatelia 
peňazí

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Poisťovacie korporácie 
(IC) 

S.128 S.12801 S.12802 S.12803Poisťovacie 
korporácie 
a penzijné 
fondy 
(ICPF)

Penzijné fondy (DF) S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Verejná správa S.13
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Ústredná štátna správa S.1311

Regionálna štátna správa S.1312

Miestna samospráva S.1313

Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314

Domácnosti S.14

Zamestnávatelia a samostatne 
zárobkovo činné osoby

S.141+S.1
42

Zamestnanci  S.143

Príjemcovia dôchodkov z majetku a 
transferových dôchodkov

 S.144

Príjemcovia dôchodkov z majetku S.1441

Príjemcovia dávok dôchodkového 
zabezpečenia

S.1442

Príjemcovia ostatných transferových 
dôchodkov

S.1443

Neziskové inštitúcie slúžiace 
domácnostiam

S.15

Zahraničie S.2

Členské štáty a inštitúcie a orgány EÚ S.21

Členské štáty EÚ S.211

Inštitúcie a orgány EÚ S.212

Nečlenské krajiny a medzinárodné 
organizácie nesídliace v EÚ 

S.22

2.32 Každý zo sektorov a subsektorov zoskupuje inštitucionálne jednotky, ktoré majú 
podobný typ ekonomického správania.



SK 14 SK

Graf 2.1 – Zadelenie jednotiek do sektorov
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2.33 Inštitucionálne jednotky sú zoskupené do sektorov na základe typu výrobcu, ktorým 
sú a v závislosti od ich hlavnej činnosti a funkcie, ktoré indikujú ich ekonomické
správanie sa.

2.34 V grafe 2.1 je znázornené ako sú jednotky zadelené do hlavných sektorov. Na 
určenie sektora jednotky, ktorá je rezidentská a nie je domácnosťou, je podľa 
diagramu potrebné určiť, či je alebo nie je kontrolovaná verejnou správou a či je 
trhovým alebo netrhovým výrobcom.

2.35 Kontrola nad finančnou alebo nefinančnou korporáciou sa musí vymedziť ako 
schopnosť stanoviť všeobecnú korporačnú politiku. Ak napríklad korporácia vlastní 
viac ako polovicu vlastného imania dcérskej spoločnosti, je to dostatočnou 
podmienkou na to, aby materská spoločnosť ovládala dcérsku spoločnosť.

2.36 Jediná inštitucionálna jednotka (iná korporácia, domácnosť, nezisková inštitúcia 
alebo vládna jednotka) si zaisťuje kontrolu nad korporáciou alebo kvázikorporáciou
vlastníctvom viac ako polovice akcií s hlasovacím právom, alebo inou kontrolou nad 
viac ako polovicou hlasovacích práv akcionárov.

2.37 Na kontrolu nad viac ako polovicou hlasovacích práv akcionárov inštitucionálna 
jednotka nemusí vlastniť žiadne zo samostatných akcií s hlasovacím právom. 
Korporácia C môže byť dcérskou spoločnosťou inej korporácie B, v ktorej tretia 
korporácia A vlastní väčšinu akcií s hlasovacím právom. Korporácia C sa považuje 
za dcérsku spoločnosť korporácie B vtedy, keď: korporácia B kontroluje viac ako 
polovicu hlasovacích práv akcionárov v korporácii C alebo korporácia B je 
akcionárom v korporácií C s právom menovať alebo odvolávať väčšinu riaditeľov 
v korporácií C.

2.38 Verejná správa si zabezpečuje kontrolu nad korporáciou v dôsledku osobitného 
právneho predpisu, výnosu alebo nariadenia, ktoré ju splnomocňujú na stanovenie 
korporačnej politiky. Osem ukazovateľov uvedených nižšie predstavuje hlavné
faktory, ktoré treba posúdiť pri rozhodovaní o tom, či je korporácia kontrolovaná 
verejnou správou:

a) verejné vlastníctvo väčšiny podielov na hlasovacích právach;

b) verejná kontrola správnej rady alebo riadiaceho orgánu;

c) verejná kontrola nad menovaním alebo prepúšťaním kľúčových zamestnancov;

d) verejná kontrola nad hlavnými výbormi subjektu;

e) verejné vlastníctvo „zlatého podielu“;

f) osobitné predpisy;

g) štát ako hlavný zákazník;

h) úvery od štátu.

V niektorých prípadoch môže na kontrolu postačovať jediný ukazovateľ, v iných 
prípadoch je však indikátorom kontroly viacero odlišných ukazovateľov.
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2.39 V prípade neziskových inštitúcii uznaných ako nezávislé právnické osoby sa musí 
posúdiť týchto päť ukazovateľov kontroly:

a) menovanie vedúcich zamestnancov;

b) ustanovenia zakladajúcich listín inštitúcie

c) zmluvné dohody;

d) miera financovania;

e) miera štátneho rizika.

Tak, ako v prípade korporácii, v niektorých prípadoch môže na kontrolu postačovať 
jediný ukazovateľ, ale v iných prípadoch poukazuje na kontrolu viacero odlišných 
ukazovateľov.

2.40 Rozlišovanie medzi trhovým a netrhovým a v prípade subjektov verejného sektora 
ich klasifikácia do sektora verejnej správy a sektora korporácií závisí od kritérií 
stanovených v odseku 1.15.

2.41 Sektor sa rozdelí na subsektory podľa kritérií relevantných pre daný sektor; napríklad 
verejnú správu je možné rozdeliť na ústrednú štátnu správu, regionálnu štátnu správu
a miestnu samosprávu a fondy sociálneho zabezpečenia; toto umožňuje presnejší 
popis ekonomického správania jednotiek.

Účty sektorov a subsektorov zaznamenávajú všetky činnosti inštitucionálnych 
jednotiek, či už hlavné alebo vedľajšie, ktoré zahŕňa vhodný sektor.

Každá inštitucionálna jednotka patrí iba do jedného sektora alebo subsektora.

2.42 Keď je hlavnou funkciou inštitucionálnej jednotky výroba výrobkov a služieb, musí 
byť najprv stanovený typ výrobcu, aby mohol byť zaradený do sektora.

2.43 V tabuľke 2.2. sú znázornené typy výrobcu, hlavné činnosti a funkcie, ktoré sú 
charakteristické pre každý sektor:

Tabuľka 2.2 – Typ výrobcu, hlavné činnosti a funkcie klasifikované podľa sektora

Typ výrobcu Hlavná činnosť a funkcia Sektor

Trhový výrobca Výroba trhových výrobkov a
nefinančných služieb

Nefinančné 
korporácie (S.11) 

Trhový výrobca Finančné sprostredkovanie vrátane 
poistenia 
Pomocné finančné činnosti

Finančné korporácie 
(S.12) 

Verejný netrhový 
výrobca

Výroba a dodávanie netrhovej
produkcie pre kolektívnu 
a individuálnu spotrebu a realizácia 
transakcií zameraných na 
prerozdelenie národného dôchodku 

Verejná správa (S.13)
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a bohatstva

Trhový výrobca 
alebo súkromný 
výrobca pre vlastné 
konečné použitie

Spotreba

Trhová produkcia a produkcia pre 
vlastné konečné použitie

Domácnosti (S.14)
 ako spotrebitelia

 ako podnikatelia

Súkromný 
netrhový výrobca

Výroba a dodávanie netrhovej 
produkcie pre individuálnu spotrebu

Neziskové 
organizácie slúžiace 
domácnostiam (S.15)

2.44 Sektor zahraničia (S.2) znázorňuje toky a stavy medzi rezidentskými a 
nerezidentskými jednotkami – nerezidentské jednotky nie sú charakteristické 
podobnými cieľmi a typmi správania a je možné ich rozoznať iba na základe ich 
tokov a stavov pri kontakte s rezidentskými jednotkami.

NEFINANČNÉ KORPORÁCIE (S.11)

2.45 Definícia: Sektor nefinančných korporácií (S.11) pozostáva z inštitucionálnych 
jednotiek, ktoré sú nezávislými právnickými osobami, trhovými výrobcami a ktorých 
hlavnou činnosťou je výroba výrobkov a nefinančných služieb. Sektor nefinančných 
korporácií zároveň zahŕňa nefinančné kvázikorporácie (pozri bod 2.13f).

2.46 Patria sem tieto inštitucionálne jednotky:

a) súkromné a verejné korporácie, ktoré sú trhovými výrobcami zapojenými 
hlavne do výroby výrobkov a nefinančných služieb;

b) družstvá a spoločnosti uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré sú 
trhovými výrobcami z hlavnej časti zapojenými do výroby výrobkov a 
nefinančných služieb;

c) verejní výrobcovia uznaní ako nezávislé právnické osoby, ktorí sú trhovými 
výrobcami zapojenými hlavne do výroby výrobkov a nefinančných služieb;

d) neziskové inštitúcie alebo združenia slúžiace nefinančným korporáciám uznané 
za nezávislé právnické osoby, ktoré sú trhovými výrobcami z hlavnej časti 
zapojenými do výroby výrobkov a nefinančných služieb;

e) ústredia kontrolujúce skupinu korporácií, ktoré sú trhovými výrobcami, kde je 
prevažujúcou činnosťou skupiny korporácií ako celku – merané na základe 
pridanej hodnoty – výroba výrobkov a nefinančných služieb;

f) SPE, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie výrobkov a nefinančných 
služieb;

g) súkromné a verejné kvázikorporácie, ktoré sú trhovými výrobcami zapojenými 
hlavne do výroby výrobkov a poskytovania nefinančných služieb.

2.47 „Nefinančné kvázikorporácie“ sú všetky organizácie bez právnej formy, ktoré sú 
trhovými výrobcami zapojenými hlavne do výroby výrobkov a nefinančných služieb 
a spĺňajú podmienky spôsobilosti pre kvázikorporácie (pozri bod 2.13 písm. f)).
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Kvázikorporácie musia mať dostatok informácii, aby bolo možné zostaviť úplný 
súbor účtov, a byť prevádzkované tak, ako keby boli korporáciami. Ich vzťah 
k svojmu vlastníkovi je de facto vzťahom korporácie a jej akcionárov.

Nefinančné kvázikorporácie vlastnené domácnosťami, verejnou správou alebo 
neziskovými inštitúciami sú zoskupené spolu s nefinančnými korporáciami v sektore 
nefinančných korporácií a nie v sektore ich vlastníka.

2.48 Existencia úplného súboru účtov vrátane súvah nie je dostatočnou podmienkou na to, 
aby sa trhoví výrobcovia považovali za inštitucionálne jednotky ako napr. 
kvázikorporácie. Spoločnosti a verejní výrobcovia, okrem tých, ktorí sú zahrnutí v 
bode 2.23 písm. a), b), c) a f) a spoločností jednotlivcov – dokonca aj vtedy, ak vedú 
úplný súbor účtov – nie sú vo všeobecnosti samostatnými inštitucionálnymi 
jednotkami, pretože nemajú samostatnosť pri rozhodovaní, ich riadenie je pod 
kontrolou domácností, neziskových inštitúcií alebo verejnej správy, ktoré ich 
vlastnia.

2.49 Nefinančné korporácie zahŕňajú fiktívne rezidentské jednotky, ktoré sa považujú za 
kvázikorporácie.

2.50 Sektor nefinančných korporácií je rozdelený do troch subsektorov:

a) verejné nefinančné korporácie (S.11001);

b) národné súkromné nefinančné korporácie (S.11002);

c) nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou (S.11003).

Subsektor: Verejné nefinančné korporácie (S.11001)

2.51 Definícia: Subsektor verejných nefinančných korporácií pozostáva zo všetkých 
nefinančných korporácii, kvázikorporácií a neziskových inštitúcii, ktoré sú uznané 
ako nezávislé právnické osoby a sú trhovými výrobcami, ktorí podliehajú kontrole zo 
strany jednotiek verejnej správy.

2.52 Verejné kvázikorporácie sú kvázikorporácie, ktoré priamo vlastnia jednotky verejnej 
správy.

Subsektor: Národné súkromné nefinančné korporácie (S.11002)

2.53 Definícia: Subsektor národných súkromných nefinančných korporácií pozostáva zo 
všetkých nefinančných korporácii, kvázikorporácií a neziskových inštitúcii, ktoré sú 
uznané ako nezávislé právnické osoby a sú trhovými výrobcami, ktorí nepodliehajú 
kontrole zo strany jednotiek verejnej správy alebo nerezidentských inštitucionálnych 
jednotiek.

Tento subsektor zahŕňa korporácie a kvázikorporácie priamych zahraničných 
investícií nezaradené do subsektora nefinančných korporácií pod zahraničnou 
kontrolou (S.11003).
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Subsektor: Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou (S.11003)

2.54 Definícia: Subsektor nefinančných korporácií pod zahraničnou kontrolou pozostáva 
zo všetkých nefinančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú kontrolované 
nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami.

Do tohto subsektora patria:

a) všetky dcérske spoločnosti nerezidentských korporácií;

b) všetky korporácie kontrolované nerezidentskou inštitucionálnou jednotkou, 
ktorá sama o sebe nie je korporáciou: napríklad korporácia, ktorá je 
kontrolovaná zahraničnou vládou; zahŕňa korporácie kontrolované skupinou 
nerezidentských jednotiek konajúcich spolu;

c) všetky pobočky alebo iné neregistrované agentúry nerezidentských korporácií 
alebo neregistrovaných výrobcov, ktoré sú fiktívnymi rezidentskými 
jednotkami.

FINANČNÉ KORPORÁCIE (S.12)

2.55 Definícia: Sektor finančných korporácií (S.12) pozostáva z inštitucionálnych 
jednotiek, ktoré sú nezávislými právnickými osobami, trhovými výrobcami a ktorých 
hlavnou činnosťou je produkcia finančných služieb. Tieto inštitucionálne jednotky 
zahŕňajú všetky korporácie a kvázikorporácie, ktoré sú zapojené hlavne do

 finančného sprostredkovania (finanční sprostredkovatelia); a/alebo

 pomocných finančných činností (finančné pomocné inštitúcie).

Patria sem aj inštitucionálne jednotky poskytujúce finančné služby, ktorých väčšina 
aktív alebo pasív sa neobchoduje na otvorených trhoch.

2.56 Finančné sprostredkovanie je činnosť, pri ktorej inštitucionálna jednotka získava 
finančné aktíva a prijíma záväzky vo vlastnom mene zapájaním sa do finančných 
transakcií na trhu. Aktíva a pasíva finančných sprostredkovateľov sa v procese 
finančného sprostredkovania transformujú alebo preskupujú, pokiaľ ide o ich 
splatnosť, rozsah, riziko apod.

Pomocné finančné činnosti sú činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním, 
ktoré však nie sú samy o sebe finančným sprostredkovaním.

Finanční sprostredkovatelia

2.57 Procesom finančného sprostredkovania sa presmerúvajú peňažné prostriedky medzi 
tretími stranami s nadbytkom prostriedkov a tými, ktoré majú nedostatok 
prostriedkov. Finančný sprostredkovateľ nekoná iba ako zástupca týchto 
inštitucionálnych jednotiek, ale sám sa vystavuje riziku tým, že získava finančné 
aktíva a preberá záväzky vo vlastnom mene.

2.58 Predmetom procesu finančného sprostredkovania môžu byť všetky kategórie 
záväzkov okrem kategórie ostatných záväzkov (AF.8). Finančné aktíva začlenené do 
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procesu finančného sprostredkovania je možné zaradiť do ktorejkoľvek kategórie, 
okrem kategórie poistných, penzijných a štandardizovaných schém záruk (AF.6),
avšak vrátane kategórie ostatné pohľadávky. Finanční sprostredkovatelia môžu 
investovať svoje prostriedky do nefinančných aktív vrátane nehnuteľností. Aby bola 
korporácia považovaná za finančného sprostredkovateľa, mali by jej vzniknúť 
záväzky (pasíva) na trhu a mala by transformovať prostriedky. Korporácie pôsobiace 
v oblasti nehnuteľností nie sú finančnými sprostredkovateľmi.

2.59 Funkcia poisťovacích korporácií a penzijných fondov spočíva v zdieľaní rizika. 
Záväzkami týchto inštitúcií sú poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk 
(AF.6). Ich náprotivkom sú investície poisťovacích korporácií a penzijných fondov, 
ktoré konajú ako finanční sprostredkovatelia.

2.60 Investičným fondom, ďalej len fondom peňažného trhu (MMF) a fondom 
nepeňažného trhu, vznikajú záväzky hlavne prostredníctvom emisie 
akcií/podielových listov investičných fondov (AF.52). Tieto fondy transformujú 
nadobúdaním finančných aktív a/alebo nehnuteľností. Investičné fondy sú 
klasifikované ako finanční sprostredkovatelia. Akákoľvek zmena v hodnote ich aktív 
a záväzkov, iných ako ich vlastné akcie, sa odráža v ich vlastných fondoch (pozri 
odsek 7.07). Pretože výška vlastných fondov sa rovná hodnote akcií či podielových 
listov investičného fondu, akákoľvek zmena v hodnote aktív a záväzkov fondu sa 
odrazí v trhovej hodnote týchto akcií alebo podielových listov. Investičné fondy 
investujúce v oblasti nehnuteľností sú finančnými sprostredkovateľmi.

2.61 Finančné sprostredkovanie sa obmedzuje na získavanie aktív a preberanie záväzkov 
širokej verejnosti alebo relatívne veľkých podskupín špecifikovaných v rámci nej. 
Ak je činnosť obmedzená na malé skupiny osôb alebo rodín, nejde o finančné 
sprostredkovanie.

2.62 Na trhu sa môžu pri finančných transakciách vyskytnúť výnimky zo všeobecných 
obmedzení finančného sprostredkovania. Príkladmi sú komunálne kreditné banky 
a sporiteľne, ktoré sa spoliehajú na konkrétnu obec, alebo korporácie finančného 
lízingu závislé od materskej skupiny spoločností pri získavaní alebo investovaní 
finančných prostriedkov. Ak majú byť tieto inštitúcie klasifikované ako finanční 
sprostredkovatelia, musia mať pri poskytovaní úverov alebo prijímaní úspor 
nezávislosť od obce alebo materskej skupiny.

Finančné pomocné inštitúcie

2.63 Finančné pomocné činnosti pozostávajú z pomocných činností na realizáciu 
transakcií s finančnými aktívami a pasívami alebo na transformáciu či preskupovanie 
finančných prostriedkov. Finančné pomocné inštitúcie sa nevystavujú riziku 
nadobúdaním aktív či preberaním záväzkov. Uľahčujú finančné sprostredkovanie. 
Ústredia, ktorých všetky alebo takmer všetky dcérske spoločnosti sú finančnými 
korporáciami, sú finančnými pomocnými inštitúciami.

Finančné korporácie iné ako finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie

2.64 Ostatnými finančnými korporáciami inými ako finanční sprostredkovatelia a 
finančné pomocné inštitúcie, sú inštitucionálne jednotky poskytujúce finančné 
služby, ktorých väčšina aktív alebo záväzkov sa neobchoduje na otvorených trhoch.
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Inštitucionálne jednotky zahrnuté do sektora finančných korporácií

2.65 Inštitucionálne jednotky zahrnuté do sektora finančných korporácií (S.12) sú tieto:

a) súkromné a verejné korporácie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania a/alebo do pomocných finančných činností;

b) družstvá a spoločnosti uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré sú 
zapojené hlavne do finančného sprostredkovania a/alebo do pomocných 
finančných činností;

c) verejní výrobcovia, ktorí sú uznaní ako nezávislé právnické osoby, ktoré sú 
zapojené hlavne do finančného sprostredkovania a/alebo do pomocných 
finančných činností;

d) neziskové inštitúcie uznané ako právnické osoby, ktoré sú zapojené hlavne do 
finančného sprostredkovania a/alebo do pomocných finančných činností alebo 
ktoré slúžia finančným korporáciám;

e) ústredia, ak sú všetky alebo takmer všetky ich dcérske spoločnosti, ako 
finančné korporácie, zapojené hlavne do finančného sprostredkovania a/alebo 
do pomocných finančných činností. Tieto ústredia sú klasifikované ako 
finančné pomocné inštitúcie (S.126);

f) holdingové spoločnosti, ak je hlavnou úlohou spoločnosti držba aktív skupiny 
podriadených dcérskych korporácií. Zloženie skupiny môže byť finančné alebo 
nefinančné – klasifikácia holdingových spoločností ako kaptívnych finančných 
inštitúcií (S.127) tým nie je ovplyvnená;

g) SPE, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie finančných služieb;

h) nezačlenené investičné fondy s investičným portfóliom vlastneným skupinou 
účastníkov, ktoré sú vo všeobecnosti riadené inými finančnými korporáciami. 
Tieto fondy sú inštitucionálnymi jednotkami a sú oddelené od riadiacej 
finančnej korporácie;

i) nezačlenené jednotky zapojené hlavne do finančného sprostredkovania, ktoré 
sú predmetom regulácie a dohľadu (vo väčšine prípadov klasifikované ako 
korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky, poisťovacích korporácií
alebo penzijných fondov) sa považujú za jednotky, ktoré majú samostatnosť pri 
rozhodovaní a samostatné riadenie nezávislé od ich vlastníkov, pričom ich 
ekonomické a finančné správanie je podobné správaniu finančných korporácií. 
V tomto prípade sa považujú za samostatné inštitucionálne jednotky. Ako 
príklad možno uviesť pobočky nerezidentských finančných korporácií.

2.66 Deväť subsektorov finančných korporácií

Sektor finančných korporácií je rozdelený do týchto subsektorov:

a) centrálna banka (S.121);

b) korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122);
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c) fondy peňažného trhu (MMF) (S.123);

d) investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124);

e) ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných 
fondov (S.125);

f) finančné pomocné inštitúcie (S.126);

g) kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127);

h) poisťovacie korporácie (S.128); a

i) penzijné fondy (S.129).

Spájanie subsektorov finančných korporácií

2.67 Monetárne finančné inštitúcie (MFI) podľa vymedzenia ECB sú kombináciou 
subsektora centrálnej banky (S.121), subsektora korporácii prijímajúcich vklady 
okrem centrálnej banky (S.122) a subsektora fondov peňažného trhu (S.123).

2.68 Medzi ostatné monetárne finančné inštitúcie patria tí finanční sprostredkovatelia, 
prostredníctvom ktorých sa dôsledky monetárnej politiky centrálnej banky (S.121) 
prenášajú na ostatné subjekty ekonomiky. Ide o korporácie prijímajúce vklady okrem 
centrálnej banky (S.122) a fondy peňažného trhu (S.123).

2.69 Finanční sprostredkovatelia, ktorí pôsobia v oblasti zdieľania rizika sú poisťovacími 
korporáciami a penzijnými fondmi (ICPF). Pozostávajú z subsektorov poisťovacích 
korporácií (S.128) a penzijných fondov (S.129).

2.70 Medzi finančné korporácie okrem monetárnych finančných inštitúcií a poisťovacích 
korporácií a penzijných fondov patria subsektory investičných fondov iných ako 
fondy peňažného trhu (S.124), ostatných finančných sprostredkovateľov, okrem 
poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125), finančných pomocných 
inštitúcií (S.126) a kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127).

Podrobnejšie členenie subsektorov finančných korporácií na verejné, súkromné a finančné 
korporácie pod zahraničnou kontrolou

2.71 S výnimkou subsektora S.121 sa každý subsektor ďalej delí na:

a) verejné finančné korporácie;

b) národné súkromné finančné korporácie; a

c) finančné korporácie pod zahraničnou kontrolou.

Kritériá pre toto delenie sú rovnaké ako pre nefinančné korporácie (pozri odseky 
2.51 až 2.55).
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Tabuľka 2.3 — sektor finančných korporácií a jeho subsektory

Sektory a subsektory Verejn
é

Národné
súkromn
é

Pod 
zahranič
nou 
kontrolo
u

Finančné korporácie S.12

Centrálna banka S.121

Korporácie 
prijímajúce 
vklady okrem
centrálnej banky

S.122 S.1220
1

S. 12202 S. 12203

Menové 
finančné 
inštitúcie 
(MFI)

Ostatné 
menové 
finančné 
inštitúcie 
(oMFI)

Fondy peňažného 
trhu

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Investičné fondy iné ako fondy 
peňažného trhu

S.124 S.1240
1

S. 12402 S. 12403

Ostatní finanční sprostredkovatelia 
okrem poisťovacích korporácií 
a penzijných fondov

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Finančné pomocné inštitúcie S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Finančné 
korporácie 
okrem
MFI a 
ICPF

Kaptívne finančné inštitúcie a 
požičiavatelia peňazí

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Poisťovacie korporácie (IC) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Poisťovaci
e 
korporácie 
a penzijné 
fondy 
(ICPFs)

Penzijné fondy (DF) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Centrálna banka (S.121)

2.72 Definícia: Subsektor centrálnej banky (S.121) pozostáva zo všetkých finančných 
korporácií a kvázikorporácií, ktorých hlavnou funkciou je emitovať menu, 
zachovávať vnútornú a vonkajšiu hodnotu meny a mať v držbe všetky medzinárodné 
rezervy krajiny alebo ich časť.

2.73 Do subsektora S.121 sú zaradení títo finanční sprostredkovatelia:

a) národná centrálna banka aj v prípade, ak je súčasťou Európskeho systému 
centrálnych bánk;
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b) centrálne menové orgány, ktoré sú v zásade štátneho pôvodu (t. j. orgány, ktoré 
riadia devízy alebo emitujú menu), vedú úplný súbor účtov a môžu prijímať 
rozhodnutia nezávisle od verejnej správy. Ak sú tieto aktivity vykonávané buď 
v rámci ústrednej štátnej správy alebo v rámci centrálnej banky, nejde o 
samostatnú inštitucionálnu jednotku.

2.74 Subsektor S.121 nezahŕňa agentúry a inštitúcie, iné ako centrálna banka, ktoré 
regulujú finančné korporácie alebo finančné trhy, alebo nad nimi vykonávajú dohľad. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

2.75 Definícia: Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) 
pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú 
zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú 
hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých účelom je prijímať vklady od 
inštitucionálnych jednotiek a vo vlastnom mene poskytovať úvery a/alebo investovať 
do cenných papierov.

2.76 Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky nie je možné jednoducho 
popísať ako „banky“, pretože medzi ne môžu patriť niektoré finančné korporácie, 
ktoré sami seba neoznačujú za banky, ako aj iné korporácie, ktoré v niektorých 
krajinách nesmú používať označenie banka. Niektoré finančné korporácie, ktoré sa 
označujú ako banky, pritom v skutočnosti nie sú inštitúciami, ktoré poskytujú úvery. 
Do subsektora S.122 patria títo finanční sprostredkovatelia:

a) komerčné banky, „univerzálne“ banky, „všeobecné“ banky;

b) sporiteľne (vrátane správcovských sporiteľní a sporiteľní a úverových 
združení);

c) poštové žírové ústavy, poštové banky, žírové banky;

d) vidiecke úverové banky, poľnohospodárske úverové banky;

e) družstevné úverové banky, úverové jednoty;

f) špecializované banky (t. j. obchodné banky, emisné domy, súkromné banky); a

g) inštitúcie elektronického bankovníctva zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania.

2.77 Do subsektora S.122 patria aj nižšie uvedení finanční sprostredkovatelia, ak je 
cieľom ich podnikania príjem splatných finančných prostriedkov od verejnosti, buď 
vo forme vkladov alebo inak, napríklad formou pokračujúcej emisie dlhodobých 
dlhových cenných papierov. Inak sú zaradené do subsektora S.124:

a) korporácie zapojené do poskytovania hypoték (vrátane stavebných sporiteľní, 
hypotekárnych bánk a hypotekárnych úverových inštitúcií);

b) komunálne úverové inštitúcie.
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2.78 Do subsektora S.122 nepatria:

a) ústredia, ktoré dohliadajú a riadia iné jednotky skupiny pozostávajúcej hlavne z 
korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky, ktoré ale nie sú 
korporáciami prijímajúcimi vklady. Tieto ústredia sa zaraďujú do subsektora 
S.126,

b) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré poskytujú 
služby ostatným peňažným finančným korporáciám, ale nepôsobia vo 
finančnom sprostredkovaní. Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126, a

c) inštitúcie elektronického bankovníctva nezapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania.

Fondy peňažného trhu (S.123)

2.79 Definícia: Subsektor fondov peňažného trhu (S.123) ako kolektívnych investičných 
schém pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, 
ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a úverových inštitúcií, ktoré sú 
zapojené hlavne do finančného sprostredkovania. Cieľom ich podnikania je prijímať 
od inštitucionálnych jednotiek akcie alebo podielové listy investičných fondov, ktoré 
sú najbližšími náhradami za vklady a investovať predovšetkým do akcií/podielových 
fondov peňažného trhu, krátkodobých dlhových cenných papierov a/alebo vkladov.

2.80 Do subsektora S.123 patria títo finanční sprostredkovatelia:

a) investičné fondy vrátane investičných trustov, jednotkových investičných
trustov a iných kolektívnych investičných schém, ktorých akcie alebo 
podielové listy sú najbližšie náhrady vkladov.

2.81 Do subsektora S.123 nepatria:

a) ústredia, ktoré dohliadajú a riadia skupinu pozostávajúcu prevažne z fondov 
peňažného trhu, ale ktoré sami nie sú fondmi peňažného trhu. Tieto sa 
zaraďujú do subsektora S.126;

b) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré poskytujú 
služby fondom peňažného trhu, ale nie sú zapojené do finančného 
sprostredkovania. Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu nie (S.124)

2.82 Definícia: Subsektor investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (S.124) 
pozostáva zo všetkých kolektívnych investičných schém okrem tých, ktoré sú 
zaradené do subsektora fondov peňažného trhu, ktoré sú zapojené hlavne do 
finančného sprostredkovania. Cieľom ich podnikania je príjem akcií alebo
podielových listov investičných fondov alebo jednotiek, ktoré nie sú najbližšími 
náhradami za vklady a vo vlastnom mene ich investovať predovšetkým do 
finančných aktív iných ako krátkodobé aktíva, a do nefinančných aktív (zvyčajne 
nehnuteľností).
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2.83 Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu zahŕňajú investičné trusty, 
jednotkové investičné trusty a iné kolektívne investičné schémy, ktorých akcie alebo 
podielové listy investičných fondov sa nepovažujú za najbližšie náhrady vkladov.

2.84 Do subsektora S.124 patria títo finanční sprostredkovatelia:

a) otvorené investičné fondy, ktorých akcie alebo podielové listy investičných 
fondov sú na požiadanie vlastníkov opätovne kúpené alebo spätne odkúpené 
priamo alebo nepriamo z aktív spoločnosti;

b) zatvorené investičné fondy s fixným podielom kapitálu, pričom investori, ktorí 
vstupujú alebo vystupujú z fondu musia kúpiť alebo predať existujúce podiely;

c) investičné fondy v oblasti nehnuteľností;

d) investičné fondy investujúce do iných fondov („fondy fondov“);

e) hedžové fondy zahŕňajúce viacero kolektívnych investičných schém zahŕňajúce 
vysoké minimálne investície, ľahkú reguláciu a niekoľko investičných stratégií.

2.85 Do subsektora S.124 nepatria:

a) penzijné fondy, ktoré sú súčasťou subsektora penzijných fondov;

b) vládne fondy pre osobitné účely, nazývajúce sa štátne investičné fondy, ktoré 
sa zaraďujú medzi kaptívne finančné inštitúcie, ak sú klasifikované ako 
finančné korporácie; klasifikácia „vládneho fondu pre osobitné účely“ ako časti 
verejnej správy alebo sektora finančných korporácií sa určí podľa kritérií 
stanovených v odseku 2.26.

c) ústredia, ktoré dohliadajú a riadia skupinu pozostávajúcu prevažne z 
investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu, ale ktoré samy nie sú 
investičnými fondmi peňažného trhu. Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126;

d) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré poskytujú 
služby investičným fondom iným ako fondy peňažného trhu, ale ktoré nie sú 
zapojené do finančného sprostredkovania. Tieto sa zaraďujú do subsektora 
S.126.

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov 
(S.125).

2.86 Definícia: Subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovacích 
korporácií a penzijných fondov (S.125) pozostáva zo všetkých finančných korporácií 
a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania tým, že 
od inštitucionálnych jednotiek preberajú záväzky vo forme inej ako mena, vklady, 
podiely investičných fondov, alebo vo vzťahu k poisteniu, penzijným a 
štandardizovaným schémam záruk.

2.87 Subsektor S.125 zahŕňa finančných sprostredkovateľov zapojených hlavne do 
dlhodobého financovania. Vo väčšine prípadov sa tento subsektor odlišuje od 
subsektora ostatných peňažných finančných inštitúcií prevládajúcou dlhodobou 
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splatnosťou (S.122 a S.123). Vymedzenie voči subsektorom investičných fondov 
iných ako fondy peňažného trhu (S.124), poisťovacích korporácií (S.128) a 
penzijných fondov (S.129), je možné určiť na základe neexistencie záväzkov vo 
forme akcií investičných fondov, ktoré sa nepovažujú za blízku náhradu pre vklady 
alebo poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk.

2.88 Subsektor finančného sprostredkovania okrem poisťovacích korporácií a penzijných 
fondov (S.125) sa ďalej delí na subsektory pozostávajúce z finančných spoločností 
osobitného účelu, ktoré sú zapojené do sekuritizačných transakcií (FCV), z 
obchodníkov s cennými papiermi a derivátmi, z finančných korporácií poskytujúcich 
pôžičky a špecializovaných finančných korporácií. Toto je znázornené v tabuľke 2.4.

Tabuľka 2.4 – subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovacích 
korporácií a penzijných fondov (S.125) a jeho ďalšie delenie

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných
fondov

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií 
(FVC);

Obchodníci s cennými papiermi a derivátmi;

Finančné korporácie poskytujúce pôžičky; a

Špecializované finančné korporácie

2.89 Subsektor S.125 nezahŕňa neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické 
osoby, ktoré poskytujú služby ostatným finančným sprostredkovateľom, ale nie sú 
zapojené do finančného sprostredkovania. Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (FVC)

2.90 Definícia: Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných 
transakcií (FVC) sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie. FVC, ktoré 
spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú 
za integrálnu súčasť materskej jednotky.

Obchodníci s cennými papiermi a derivátmi, finančné korporácie poskytujúce úvery a 
špecializované finančné korporácie

2.91 Obchodníci s cennými papiermi a derivátmi sú finančnými sprostredkovateľmi vo 
vlastnom mene.

2.92 Medzi finančné korporácie poskytujúce úvery patria napr. finanční
sprostredkovatelia, ktorí vykonávajú:

a) finančný lízing;

b) kúpu na splátky a poskytovanie spotrebných alebo komerčných úverov; alebo

c) faktoring.
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2.93 Špecializované finančné korporácie sú finančnými sprostredkovateľmi ako napr.:

a) spoločnosti rizikového kapitálu a spoločnosti pôsobiace v oblasti poskytovania 
rozvojového kapitálu;

b) spoločnosti financovania vývozu/dovozu; alebo

c) finanční sprostredkovatelia, ktorí získavajú vklady a/alebo blízke náhrady za 
vklady alebo im vznikajú pohľadávky iba voči peňažným finančným 
inštitúciám; medzi týchto finančných sprostredkovateľov patria aj zúčtovacie 
strediská pre centrálne protistrany (CCPs), ktoré vykonávajú transakcie
spätného odkúpenia.

2.94 Ústredia, ktoré vykonávajú dohľad a riadia skupinu dcérskych spoločností
zapojených hlavne do finančného sprostredkovania a/alebo do pomocných 
finančných aktivít, sú zaradené do subsektora S.126.

Finančné pomocné inštitúcie (S.126)

2.95 Definícia: Subsektor finančných pomocných inštitúcií (S.126) pozostáva zo všetkých 
finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do činností úzko 
spojených s finančným sprostredkovaním, ktoré však nie sú samotnými finančnými
sprostredkovateľmi.

2.96 Do subsektora S.126 sú zaradené tieto finančné korporácie a kvázikorporácie:

a) poisťovací makléri, odborní posudkoví a škodoví poisťovací komisári, 
poisťovací a penzijní konzultanti, atď.;

b) úveroví makléri, makléri s cennými papiermi, investiční poradcovia, atď.;

c) zakladacie spoločnosti, ktoré spravujú emisiu cenných papierov;

d) korporácie, ktorých hlavnou úlohou je ručenie indosamentom, zmenkami a 
podobnými nástrojmi;

e) korporácie, ktoré spravujú deriváty a zaisťovacie nástroje, ako napr. swapy, 
opcie a futurity (bez ich emisie);

f) korporácie poskytujúce infraštruktúru pre finančné trhy;

g) ústredné orgány dohľadu nad finančnými sprostredkovateľmi a finančnými 
trhmi, ak sú tieto oddelenými inštitucionálnymi jednotkami;

h) správcovia penzijných fondov, podielových fondov, atď.;

i) korporácie poskytujúce burzové a poisťovacie operácie;

j) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby slúžiace finančným 
korporáciám, nie však zapojené do finančného sprostredkovania (pozri bod 
2.44);

k) platobné inštitúcie (umožňujúce platby medzi kupujúcim a predajcom).
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2.97 Subsektor S.126 zahŕňa aj ústredia, ktorých dcérske pobočky sú všetky, alebo takmer 
všetky, finančné korporácie.

Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127)

2.98 Definícia: Subsektor kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí 
(S.127) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sa 
nezapájajú do finančného sprostredkovania ani neposkytujú finančné pomocné 
služby, pričom väčšina ich aktív alebo pasív nie je obchodovateľná na otvorených 
trhoch.

2.99 Do subsektora S.127 sa zaraďujú najmä tieto finančné korporácie a kvázikorporácie:

a) jednotky ako právnické osoby, ako napr. trusty, majetky, ktoré sú predmetom 
dedenia, podmienené účty alebo schránkové spoločnosti;

b) holdingové spoločnosti, ktorých podiel na vlastnom imaní umožňuje kontrolu
dcérskych korporácií a ktorých hlavnou aktivitou je vlastníctvo skupiny bez 
poskytovania akýchkoľvek iných služieb podnikom, ktorých vlastné imanie 
držia, t. j. nespravujú ani neriadia iné jednotky;

c) SPE, ktoré spĺňajú podmienky pre inštitucionálne jednotky a získavajú 
prostriedky na otvorených trhoch na použitie materskou korporáciou;

d) jednotky, ktoré poskytujú finančné služby výlučne zo svojich vlastných 
fondov, alebo fondov poskytnutých sponzorom, viacerým klientom a preberajú 
finančné riziko vyplývajúce z neschopnosti dlžníka splácať úver. Príkladmi sú 
požičiavatelia peňazí, korporácie poskytujúce pôžičky študentom alebo pre
účely medzinárodného obchodu z prostriedkov poskytnutých sponzorom, ako 
napr. vládna jednotka alebo nezisková inštitúcia a záložne, ktoré sú aktívne 
hlavne v oblasti poskytovania pôžičiek;

e) vládne fondy pre osobitné účely, zvyčajne nazývané štátne investičné fondy, ak 
sú zaradené medzi finančné korporácie.

Poisťovacie korporácie (S.128)

2.100 Definícia: Subsektor poisťovacích korporácií (S.128) pozostáva zo všetkých 
finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania v dôsledku rozloženia rizík vo forme priameho poistenia alebo 
zaistenia (pozri odsek 2.59).

2.101 Poisťovacie korporácie poskytujú tieto služby:

a) životné a neživotné poistenie pre individuálne jednotky alebo skupiny 
jednotiek;

b) zaistenie pre iné poisťovacie korporácie.

2.102 Služby neživotných poisťovacích korporácií môžu byť poskytované vo forme 
poistenia v týchto oblastiach:
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a) oheň (t. j. komerčný a súkromný majetok);

b) hmotná zodpovednosť (náhodná udalosť);

c) motor (vlastné poškodenie a zavinenie tretej strany);

d) námorná doprava, letectvo a preprava (vrátane energetických rizík);

e) úrazové a zdravotné poistenie, alebo

f) finančné poistenie (poskytovanie záruk alebo garančných poistiek).

Finančné poisťovne alebo úverové poisťovacie korporácie, takisto nazývané záručné 
banky, poskytujú záruky alebo garančné poistky na podporu sekuritizácie a iných 
úverových produktov.

2.103 Poisťovacie korporácie sú väčšinou korporáciami alebo podielovými subjektmi.
Korporačné subjekty vlastnia akcionári a mnohé sú kótované na burzách. Podielové 
združenia vlastnia ich držitelia poistiek a zisky vracajú držiteľom poistiek „so 
ziskom“ alebo „zúčastneným“ držiteľom poistiek prostredníctvom dividend alebo 
bonusov. „Kaptívnych“ (vlastnených) poisťovateľov zvyčajne vlastní nefinančná 
korporácia a zvyčajne poisťujú riziko svojich akcionárov.
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Box – typy poistenia 
Rozlišujú sa tri typy poistenia: priame poistenie, zaistenie a sociálne poistenie. Priame poistenie sa vzťahuje na 
(individuálne) životné poistenie a neživotné poistenie, sociálne poistenie sa vzťahuje na sociálne zabezpečenie a 

sociálne poistenie týkajúce sa zamestnania. 

Zaistenie Sociálne poisteniePriame poistenie

Držiteľ poistky/príjemca je povinný alebo mu 
tretia strana odporúča, aby sa poistil proti 
nepredvídateľným situáciám. Musí byť splnená 
aspoň jedna z týchto podmienok:

účasť je povinná;

schéma je kolektívna a

zamestnávateľ (a prípadne príjemca) platí 
príspevky. 

Životné poistenie Neživotné 
poistenie

Sociálne zabezpečenie Sociálne poistenie 
týkajúce sa 
zamestnania

Organizuje verejná 
správa 
prostredníctvom 
schém sociálneho 
zabezpečenia

Organizujú 
zamestnávatelia pre 
svojich zamestnancov 
a od nich závislé osoby 
alebo iné osoby v mene
špecifickej skupiny

Typ 
poistenia

Držiteľ poistky
pravidelne platí 
poisťovateľovi, 
ktorý mu za to 
garantuje 
vyplatenie 
dohodnutej sumy 
alebo anuity v 
stanovenom 
termíne alebo skôr. 

Poistenie 
zahŕňajúc
e riziká 
ako 
nehody, 
chorobu, 
požiar, 
úvery atď.

Poistenie 
kúpené
poisťovateľom 
na ochranu 
pred 
neočakávane 
vysokým 
množstvom 
nárokov alebo 
výnimočne 
vysokými 
nárokmi. 

 Sociálne 
zabezpečen
ie –
dôchodky

Iné 
sociálne 
zabezpe
čenie

Dôchodk
y, na 
ktoré 
vzniká 
nárok v 
dôsledku 
zamestna
nia

Iné 
sociálne 
zabezpeče
nie 
súvisiace 
so 
zamestnan
ím

Sektory/sub
sektory

Poisťovacie 
korporácie 

Poisťovacie korporácie Fondy sociálneho 
zabezpečenia

Sektor 
zamestnávateľských 
alebo poisťovacích 
korporácií a 
penzijných fondov
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2.104 Subsektor S.128 nezahŕňa:

a) inštitucionálne jednotky, ktoré spĺňajú obidve kritériá uvedené v odseku 2.117. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.1314.

b) ústredia, ktoré dohliadajú a riadia skupinu pozostávajúcu prevažne z 
poisťovacích korporácií, ale ktoré sami nie sú poisťovacími korporáciami. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

c) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby slúžiace 
poisťovacím korporáciám, ale nezapojené do finančného sprostredkovania. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

Penzijné fondy (S.129)

2.105 Definícia: Subsektor penzijných fondov (S.129) pozostáva zo všetkých finančných 
korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného 
sprostredkovania v dôsledku zdieľania sociálneho rizika a potrieb poistených osôb 
(sociálne poistenie). Penzijné fondy ako schémy sociálneho poistenia poskytujú 
dôchodkový príjem a často príspevky v prípade úmrtia a zdravotného postihnutia.

2.106 Subsektor S.129 pozostáva iba z tých penzijných fondov sociálneho poistenia, ktoré 
sú inštitucionálnymi jednotkami oddelenými od jednotiek, ktoré ich vytvorili. Takéto 
samostatné penzijné fondy sú fondy, ktoré majú samostatnosť v rozhodovaní a vedú 
úplný súbor účtov. Nesamostatné penzijné fondy nie sú inštitucionálnymi jednotkami 
a zostávajú súčasťou inštitucionálnej jednotky, ktorá ich založí.

2.107 Príkladom účastníkov v schémach penzijných fondov sú zamestnanci jediného 
podniku alebo skupiny podnikov, zamestnanci odvetvia alebo odboru a osoby, ktoré 
majú rovnaké povolanie. Výhody zahrnuté do poisťovacej zmluvy môžu byť tieto:

a) platba po smrti držiteľa poistky vdove (vdovcovi) a deťom;

b) platba po odchode do dôchodku; a

c) dávky, ktoré sa platia potom, ako sa držiteľ poistky stal zdravotne postihnutým.

2.108 V niektorých krajinách je možné všetky tieto typy rizika poistiť v korporáciách 
poskytujúcich životné poistenie, ako aj prostredníctvom penzijných fondov. V iných 
krajinách sa vyžaduje, aby sa niektoré z týchto tried rizík poistili prostredníctvom 
korporácií pôsobiacich v oblasti životného poistenia. V porovnaní s korporáciami 
pôsobiacimi v oblasti životného poistenia je pôsobenie penzijných fondov zákonom 
obmedzené na konkrétne skupiny zamestnancov a samostatne zárobkovo činných 
osôb.

2.109 Dôchodkové systémy môžu byť založené zamestnávateľmi alebo verejnou správou;
môžu byť tiež organizované poisťovacími korporáciami v mene zamestnancov; alebo 
môžu byť založené samostatné inštitucionálne jednotky na držbu a riadenie aktív, 
ktoré sa použijú na plnenie penzijných nárokov a na rozdelenie dôchodkov.

2.110 Subsektor S.129 nezahŕňa:
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d) inštitucionálne jednotky, ktoré spĺňajú obe kritériá uvedené v odseku 2.117. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.1314;

e) ústredia, ktoré dohliadajú a riadia skupinu pozostávajúcu prevažne 
z poisťovacích korporácií, ale ktoré sami nie sú poisťovacími korporáciami.
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126;

f) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby slúžiace 
poisťovacím korporáciám, ale nezapojené do finančného sprostredkovania. 
Tieto sa zaraďujú do subsektora S.126.

VEREJNÁ SPRÁVA (S.13)

2.111 Definícia: Sektor verejnej správy (S.13) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, 
ktoré sú netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená na individuálnu a 
kolektívnu spotrebu a sú z financované povinnými platbami jednotiek patriacich do 
iných sektorov, ako aj zo všetkých inštitucionálnych jednotiek zapojených hlavne do 
prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva.

2.112 Inštitucionálne jednotky zahrnuté do sektoru S.13 sú napríklad tieto:

a) jednotky verejnej správy, ktoré existujú na základe zákonného postupu a majú 
jurisdikciu nad inými jednotkami na ekonomickom území a spravujú a 
financujú skupinu aktivít, predovšetkým poskytujúc netrhové výrobky a služby 
pre prospech spoločenstva;

b) korporácia alebo kvázikorporácia, ktorá je jednotkou verejnej správy, ak je jej 
produkcia predovšetkým netrhová a je kontrolovaná jednotkou verejnej správy;

c) neziskové inštitúcie uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré sú 
netrhovými výrobcami a ktoré sú kontrolované verejnou správou;

d) samostatné penzijné fondy, pri ktorých existuje povinnosť zo zákona 
prispievať a pri ktorých verejná správa riadi fondy, pokiaľ ide o úhrady a 
schvaľovanie príspevkov a dávok.

2.113 Sektor verejnej správy sa delí na tieto štyri subsektory:

a) ústredná štátna správa (S.1311);

b) regionálna štátna správa (S.1312);

c) miestna samospráva (S.1313);

d) fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314).

Ústredná štátna správa (okrem sociálneho zabezpečenia) (S.1311)

2.114 Definícia: Tento subsektor zahŕňa všetky administratívne oddelenia štátu a ostatné 
centrálne úrady, ktorých pôsobnosť zvyčajne zahŕňa celé ekonomické územie okrem 
správy fondov sociálneho zabezpečenia.
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Do subsektoru S.1311 patria tie neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované ústrednou 
štátnou správou a ktorých pôsobnosť zahŕňa celé ekonomické územie.

Organizácie trhovej regulácie, ktoré sú buď výhradne alebo hlavne distribútormi 
subvencií, sú klasifikované v S.1311. Tie organizácie, ktoré sú výhradne alebo 
prevažne zapojené do nákupu, držby a predaja poľnohospodárskych alebo 
potravinárskych výrobkov, sú klasifikované v S.11.

Regionálna štátna správa (okrem sociálneho zabezpečenia) (S.1312)

2.115 Definícia: Tento subsektor pozostáva z útvarov štátnej správy, ktoré sú samostatnými 
inštitucionálnymi jednotkami vykonávajúcimi niektoré z funkcií vlády na úrovni 
nižšej, ako je ústredná štátna správa a vyššej, ako je úroveň vládnych 
inštitucionálnych jednotiek na miestnej úrovni okrem správy fondov sociálneho 
zabezpečenia.

Do subsektoru S.1312 sú zahrnuté tie neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované 
jednotkami regionálnej štátnej správy a ktorých pôsobnosť je obmedzená na 
jednotlivé ekonomické územia regiónov.

Miestna samospráva (okrem sociálneho zabezpečenia) (S.1313)

2.116 Definícia: Tento subsektor zahŕňa tie typy verejnej správy, ktorých pôsobnosť je 
obmedzená na určitú miestnu časť ekonomického územia okrem miestnych orgánov
fondov sociálneho zabezpečenia.

Do subsektoru S.1313 patria tie neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované miestnou 
samosprávou a ktorých pôsobnosť je obmedzená na ekonomické územia miestnych 
samospráv.

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

2.117 Definícia: Subsektor fondov sociálneho zabezpečenia zahŕňa ústredné, regionálne a 
miestne inštitucionálne jednotky, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie 
sociálnych dávok a ktoré spĺňajú obidve z týchto dvoch kritérií:

a) zo zákona alebo na základe právnych predpisov sú určité skupiny obyvateľstva 
povinné zúčastňovať sa schémy alebo platiť príspevky; a

b) verejná správa je zodpovedná za riadenie inštitúcie, pokiaľ ide o urovnanie 
alebo schvaľovanie príspevkov a dávok nezávisle od svojej úlohy dozorného 
orgánu alebo zamestnávateľa.

Zvyčajne nie je žiadne priame spojenie medzi výškou príspevku plateného jednotlivcom 
a rizikom, ktorému je tento jednotlivec vystavený.

DOMÁCNOSTI (S.14)

2.118 Definícia: Sektor domácností (S.14) pozostáva z jednotlivcov alebo skupín 
jednotlivcov ako spotrebiteľov a podnikateľov produkujúcich trhové výrobky
a nefinančné a finančné služby (trhoví výrobcovia) za predpokladu, že výrobe 
výrobkov a služieb sa nevenujú samostatné subjekty považované za kvázikorporácie. 
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Zahŕňa aj jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorí produkujú výrobky a 
nefinančné služby výlučne pre svoje vlastné konečné použitie.

Domácnosti ako spotrebiteľov je možné vymedziť ako malé skupiny osôb, ktoré sa 
delia o spoločné ubytovacie priestory, delia si svoj príjem a majetok a ktorí 
konzumujú určité typy výrobkov a služieb kolektívne, predovšetkým ubytovanie 
a stravu.

Hlavnými zdrojmi domácnosti sú:

a) odmeny zamestnancov;

b) dôchodky z majetku;

c) prevody z iných sektorov;

d) príjmy z predaja trhových výrobkov; a

e) imputované príjmy z produkcie výrobkov na vlastnú spotrebu.

2.119 Sektor domácností zahŕňa:

a) jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorých hlavnou funkciou je spotreba;

b) osoby žijúce trvalo v inštitúciách, ktoré nemajú žiadnu alebo majú len malú 
samostatnosť pri činnostiach alebo rozhodnutiach ekonomického charakteru
(napr. členovia náboženských rádov žijúci v kláštoroch, dlhodobo 
hospitalizovaní pacienti, väzni vo výkone dlhodobých trestov, staré osoby 
žijúce trvale v domovoch dôchodcov). Takíto ľudia sa považujú za samostatnú 
inštitucionálnu jednotku: jedinú domácnosť;

c) jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorých hlavnou funkciou je spotreba 
a ktorí produkujú výrobky a nefinančné služby výhradne pre vlastné konečné 
použitie; iba dve kategórie služieb produkovaných pre vlastnú konečnú 
spotrebu sú súčasťou systému: služby obytných jednotiek obývaných 
vlastníkmi a domáce služby produkované platenými zamestnancami;

d) podniky jednotlivcov a spoločnosti bez právneho statusu – iné ako tie, ktoré sa 
považujú za kvázikorporácie – ktoré sú trhovými výrobcami;

e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam, ktoré nemajú nezávislý právny 
status alebo ho majú, ale majú iba malý význam.

2.120 V ESA sa sektor domácnosti rozdeľuje na tieto subsektory:

a) zamestnávatelia (S.141) a samostatne zárobkovo činné osoby (S.142);

b) zamestnanci (S.143);

c) príjemcovia dôchodkov z majetku (S.1441);

d) príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia (S.1442);
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e) príjemcovia ostatných transferov (S.1443);

2.121 Domácnosti sú rozdelené do subsektorov podľa najvyšších príjmových kategórií 
(príjem zamestnávateľov, kompenzácie zamestnancov atď.) domácnosti ako celku. 
Ak sa v jednej domácnosti vyskytuje viac ako jeden príjem daného druhu, 
klasifikácia je založená na celkovom príjme domácnosti v rámci každej kategórie.

Zamestnávatelia (a samostatne zárobkovo činné osoby) (S.141 + S.142)

2.122 Definícia: Subsektor „zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby“ 
pozostáva zo skupiny domácností, pri ktorých (zmiešané) dôchodky (B.3), ktoré 
vznikajú vlastníkom neregistrovaných podnikov domácností z ich činností ako 
výrobcov trhových výrobkov a služieb s platenými zamestnancami alebo bez nich,
znamenajú najvyšší zdroj príjmu pre domácnosť ako celok, aj keď tento príjem 
nepredstavuje viac ako polovicu celkového príjmu domácnosti.

Zamestnanci (S.143)

2.123 Definícia: Subsektor zamestnancov pozostáva zo skupiny domácností, pre ktoré je 
príjem z odmien zamestnancov (D.1) hlavným zdrojom príjmov pre domácnosť ako 
celok.

Príjemcovia dôchodkov z majetku (S.1441)

2.124 Definícia: Subsektor „príjemcov dôchodkov z majetku“ pozostáva zo skupiny 
domácností, pre ktoré je príjem z majetku (D.4) najväčším zdrojom príjmu 
domácnosti ako celku.

Príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia (S.1442)

2.125 Definícia: Subsektor „príjemcov dávok dôchodkového zabezpečenia“ pozostáva zo 
skupiny domácností, pre ktoré je príjem z dôchodkov najväčším zdrojom príjmu 
domácnosti ako celku.

Penzijné domácnosti sú domácnosti, ktorých najväčšia časť príjmu pozostáva zo 
starobných alebo iných dôchodkov, vrátane dôchodkov od predchádzajúcich 
zamestnávateľov.

Poberatelia ostatných prerozdelených príjmov (S.1443)

2.126 Definícia: Subsektor „príjemcov ostatných transferových dôchodkov“ pozostáva zo 
skupiny domácností, pre ktoré je príjem z ostatných bežných transferov najväčším 
zdrojom príjmu domácnosti ako celku.

Ostatné bežné transfery sú všetky bežné transfery iné ako príjem z majetku, 
dôchodkov a príjem osôb trvale žijúcich v inštitúciách.

2.127 Ak informácie o relatívnych príspevkoch zdrojov príjmu domácnosti ako celku nie sú 
dostupné pre účely sektorovej klasifikácie, pre tieto účely sa použije príjem 
referenčnej osoby. Referenčná osoba domácnosti je osoba s najvyšším príjmom. Ak 
nie je táto informácia dostupná, pre účely rozdelenia domácností do subsektorov sa 
použije príjem tej osoby, ktorá prehlási, že je referenčnou osobou.
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2.128 Na rozdelenie domácností do subsektorov sa môžu použiť ďalšie kritériá napr. 
rozdelenie domácností ako podnikateľov podľa oblasti ich pôsobenia:
poľnohospodárske domácnosti, nepoľnohospodárske domácnosti.

NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)

2.129 Definícia: Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (NZISD) (S.15) 
pozostáva z neziskových inštitúcií, ktoré sú samostatnými právnickými osobami 
slúžiacimi domácnostiam a ktoré sú súkromnými netrhovými výrobcami. Ich 
hlavnými zdrojmi sú dobrovoľné príspevky v hotovosti alebo v naturáliách od 
domácností v postavení spotrebiteľov, platby od verejnej správy a majetkové príjmy.

2.1302 Ak tieto inštitúcie nie sú veľmi dôležité, nie sú zahrnuté v sektore NZISD, ale v 
sektore domácností, keďže ich transakcie sú nerozlíšiteľné od jednotiek v tomto 
sektore (S.14). Netrhové NZISD kontrolované verejnou správou sú zaradené do 
sektora verejnej správy.

Sektor NZISD zahŕňa tieto hlavné typy NZISD, ktoré poskytujú netrhové výrobky
a služby domácnostiam, napr.:

a) odbory, profesijné alebo učené spoločnosti, spotrebiteľské združenia, politické 
strany, cirkvi alebo náboženské spoločnosti (vrátane tých, ktoré sú 
financované, avšak nie kontrolované vládou) a spoločenské, kultúrne, 
rekreačné a športové kluby; a

b) dobročinné spolky, organizácie pomoci a záchrany financované dobrovoľnými 
prevodmi v hotovosti alebo v naturáliách od iných inštitucionálnych jednotiek.

Sektor S.15 zahŕňa charity, organizácie pomoci a záchrany slúžiace nerezidentským 
jednotkám a vylučuje subjekty, v ktorých členstvo oprávňuje na vopred určený súbor 
výrobkov a služieb.

ZAHRANIČIE (S.2)

2.131 Definícia: Zahraničie (S.2) je zoskupením jednotiek bez akýchkoľvek 
charakteristických funkcií alebo zdrojov; pozostáva z nerezidentských jednotiek, 
pokiaľ sú zapojené do transakcií s rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami, alebo 
pokiaľ majú iné ekonomické prepojenia s rezidentskými jednotkami. Jeho účty 
poskytujú celkový pohľad na ekonomické vzťahy spájajúce národnú ekonomiku so 
zvyškom sveta. Patria sem aj inštitúcie EÚ a medzinárodné organizácie.

2.132 Zahraničie nie je sektorom, pre ktorý sa musí viesť úplný súbor účtov, aj keď je 
vhodné popísať zvyšok sveta, ako keby to bol sektor. Sektory vznikajú rozčlenením 
celkovej ekonomiky tak, aby sa získali homogénnejšie skupiny rezidentských 
inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú si podobné, pokiaľ ide o ich ekonomické
správanie, ciele a funkcie. Toto neplatí v prípade sektoru zahraničia: v tomto sektore 
sú zaznamenané transakcie a ostatné toky nefinančných a finančných korporácií, 
neziskových organizácií, domácností a verejnej správy s nerezidentskými 
inštitucionálnymi jednotkami a ostatné ekonomické vzťahy medzi rezidentmi 
a nerezidentmi, napr. nároky rezidentov voči nerezidentom.
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2.133 Účty pre zahraničie zahŕňajú iba transakcie vykonané medzi rezidentskými 
inštitucionálnymi jednotkami a nerezidentskými jednotkami, pričom platia tieto dve 
výnimky:

a) služby dopravy (po hranicu vyvážajúcej krajiny) poskytované rezidentskými 
jednotkami, pokiaľ ide o dovážané výrobky, sú znázornené na účtoch 
zahraničia s dovozmi FOB, aj keď sú produkované rezidentskými jednotkami;

b) transakcie so zahraničnými aktívami medzi rezidentmi patriacimi do odlišných 
sektorov v domácej ekonomike sú znázornené na podrobných finančných 
účtoch zahraničia; tieto transakcie neovplyvňujú finančnú pozíciu krajiny vo 
vzťahu k zahraničiu; ovplyvňujú finančný vzťah jednotlivých sektorov so 
zahraničím;

c) transakcie s pasívami krajiny medzi nerezidentmi patriacimi do odlišných 
geografických zón sú znázornené v geografickom rozčlenení účtov zahraničia. 
Aj keď tieto transakcie neovplyvňujú celkové pasíva krajiny voči zahraničiu, 
ovplyvňujú pasíva voči rôznym častiam sveta.

2.134 Sektor zahraničia (S.2) sa ďalej delí na:

a) členské štáty a inštitúcie a orgány EÚ (S.21):

1. členské štáty EÚ (S.211);

2. inštitúcie a orgány EÚ (S.212);

b) nečlenské krajiny a medzinárodné organizácie, ktoré nesídlia v EÚ (S.22)

SEKTOROVÁ KLASIFIKÁCIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK PRE HLAVNÉ BEŽNÉ PRÁVNE FORMY 
VLASTNÍCTVA

2.135 V nižšie uvedenom prehľade a odsekoch 2.94 až 2.101 sú zhrnuté základné zásady 
klasifikácie výrobných jednotiek do sektorov použitím štandardnej terminológie na 
popis hlavných typov inštitúcií.

2.136 Súkromné a verejné korporácie, ktoré sú trhovými výrobcami, sú klasifikované takto:

a) tie, ktorí sú zapojené hlavne do výroby výrobkov a poskytovania nefinančných 
služieb: v sektore S.11, nefinančné korporácie;

b) tie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania a pomocných 
finančných služieb: v sektore S.12, finančné korporácie.

2.137 Družstvá a obchodné spoločnosti uznané ako nezávislé právnické osoby, ktoré sú 
trhovými výrobcami, sú klasifikované takto:

a) tie, ktorí sú zapojené hlavne do výroby výrobkov a poskytovania nefinančných 
služieb: v sektore S.11, nefinančné korporácie;

b) tie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania a pomocných 
finančných služieb: v sektore S.12, finančné korporácie.
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2.138 Verejní výrobcovia uznaní ako nezávislé právnické osoby na základe osobitných 
právnych predpisov, ktorí sú trhovými výrobcami, sú klasifikovaní takto:

a) tí, ktorí sú zapojení hlavne do výroby výrobkov a poskytovania nefinančných 
služieb: v sektore S.11, nefinančné korporácie;

b) tí, ktorí sú zapojení hlavne do finančného sprostredkovania a pomocných 
finančných služieb: v sektore S.12, finančné korporácie.

2.139 Verejní výrobcovia, ktorí nie sú uznaní ako nezávislé právnické osoby, ktorí sú 
trhovými výrobcami, sú klasifikovaní takto:

a) Ak sú kvázikorporáciami:

1. tí, ktorí sú zapojení hlavne do výroby výrobkov a nefinančných služieb: v 
sektore S.11, nefinančné korporácie;

2. tí, ktorí sú zapojení hlavne do finančného sprostredkovania a pomocných 
finančných aktivít: v sektore S.12, finančné korporácie.

b) Ak nie sú kvázikorporáciami: v sektore S.13, verejná správa, keďže zostávajú 
neoddeliteľnou súčasťou jednotiek, ktoré ich kontrolujú.

2.140 Neziskové inštitúcie (združenia, nadácie) uznané ako nezávislé právnické osoby sú 
klasifikované takto:

a) tie, ktoré sú trhovými výrobcami a ktoré sú zapojené hlavne do výroby 
výrobkov a nefinančných služieb: v sektore S.11, nefinančné korporácie;

b) tie, ktoré sú zapojení hlavne do finančného sprostredkovania a pomocných 
finančných služieb: v sektore S.12, finančné korporácie;

c) tie, ktoré nie sú trhovými výrobcami:

1. v sektore S.13, verejná správa, ak sú verejnými výrobcami 
kontrolovanými verejnou správou.

2. v sektore S.15, neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam, ak sú 
súkromnými výrobcami.

2.141 Podniky jednotlivcov a obchodné spoločnosti neuznané ako nezávislé právnické 
osoby, ktoré sú trhovými výrobcami, sú klasifikované takto:

a) Ak sú kvázikorporáciami:

1. tie, ktoré sú zapojené hlavne do výroby výrobkov a poskytovania 
nefinančných služieb: v sektore S.11, nefinančné korporácie;

2. tie, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania 
a pomocných finančných aktivít v sektore S.12, finančné korporácie.

b) Ak nie sú kvázikorporáciami sú zaradené do sektoru S.14, domácnosti.



SK 40 SK

2.142 Ústredia sa zaraďujú takto:

a) v sektore S.11 nefinančné korporácie, ak je prevažujúcim typom činnosti
skupiny korporácií ako celku, ktoré sú trhovými výrobcami, výroba výrobkov a 
nefinančných služieb [pozri odsek 2.23 písm. e)];

b) v sektore S.12 finančné korporácie, ak je prevažujúcim typom aktivity skupiny 
korporácií ako celku, finančné sprostredkovanie [pozri odsek 2.40 písm. e)].

Holdingové spoločnosti, ktoré sú držiteľmi aktív skupiny dcérskych korporácií, sa 
vždy považujú za finančné korporácie. Holdingové spoločnosti držia aktíva skupiny 
spoločností, ale nevykonávajú riadiace činnosti vzhľadom na skupinu.

2.143 Tabuľka 2.5 ukazuje v schematickej forme rôzne uvedené prípady.

Tabuľka 2.5 – Sektorová klasifikácia výrobných jednotiek pre hlavné právne 
formy vlastníctva

Typ výrobcu

Štandardný zákonný popis

Trhoví 
výrobcovia 
(výrobky
a poskytovani
e 
nefinančných 
služieb)

Trhoví 
výrobcovia 
(finančné 
sprostredkovan
ie)

Ostatní netrhoví výrobcovia

Súkromné a verejné korporácie S.11
Nefinančné 
korporácie

S.12 finančné 
korporácie 

Verejní 
výrobcovia 

Súkromní 
výrobcovia

Družstvá a obchodné 
organizácie uznané ako 
nezávislé právnické osoby

S.11
Nefinančné 
korporácie 

S.12 finančné 
korporácie 

Verejní výrobcovia uznaní ako 
nezávislé právnické osoby podľa 
osobitných právnych predpisov

S.11
Nefinančné 
korporácie 

S.12 finančné 
korporácie 

S 
charakteristiko
u 
kvázikorporáci
e

S.11
Nefinančné 
korporácie 

S.12 finančné 
korporácie)

S.13 verejná 
správa

Verejní 
výrobcovia 
neuznaní ako 
nezávislé 
právnické 
osoby

Ostatné

Neziskové inštitúcie s právnou 
subjektivitou

S.11
Nefinančné 
korporácie

S.12 finančné 
korporácie 

S.13 verejná 
správa 

Obchodné 
spoločnosti bez 
právnej 
subjektivity

S 
charakteristi
kou 
kvázikorporá
cie

S.11
Nefinančné 
korporácie

S.12 finančné 
korporácie 

S.13 verejná 
správa 

S. 15
neziskové 
inštitúcie 
slúžiace 
domácnostiam
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Podniky 
jednotlivcov

Ostatné S.14
domácnosti 

S.14
domácnosti 

výroba 
výrobkov
a nefinančný
ch služieb

S.11
Nefinančné 
korporácie

Ústredia, 
ktorých 
prevažujúcim 
typom činnosti
skupiny 
korporácií nimi 
kontrolovaných 
je 

produkcia 
finančných
služieb

S.12 finančné 
korporácie 
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MIESTNE ČINNOSTNÉ JEDNOTKY A ODVETVIA

2.144 Väčšina inštitucionálnych jednotiek produkujúcich výrobky a služby je zapojená 
súčasne do kombinácie činností. Môžu byť zapojené do hlavnej činnosti, niektorých 
sekundárnych činností a niektorých pomocných činností.

2.145 Činnosť sa uskutočňuje vtedy, ak sa spoja zdroje, ako sú zariadenie, práca, postupy
priemyselnej výroby, informačné siete alebo výrobky, čo vedie k vytvoreniu 
konkrétnych výrobkov alebo služieb. Činnosť je charakterizovaná vstupom 
výrobkov, výrobným procesom a výstupom výrobkov.

Činnosti môžu byť určené odkazom na určitú úroveň klasifikácie NACE Rev. 2
(Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskej Únii).

2.146 Ak jednotka vykonáva viac ako jednu činnosť, sú všetky činnosti, ktoré nie sú
pomocnými činnosťami (pozri kapitolu 3 ods. 3.12), hodnotené podľa hrubej 
pridanej hodnoty. Na základe vytvorenej prevažujúcej hrubej pridanej hodnoty, je 
možné potom rozlišovať medzi hlavnou činnosťou a sekundárnymi činnosťami.

2.147 Na analýzu tokov vyskytujúcich sa v procese výroby a pri použití výrobkov a 
služieb, je potrebné vybrať jednotky, ktoré zdôrazňujú vzťahy technicko-
ekonomického charakteru. Táto požiadavka znamená, že inštitucionálne jednotky 
musia byť spravidla rozdeľované na menšie a homogénnejšie jednotky s ohľadom na 
typ výroby. Miestne činnostné jednotky majú za cieľ splniť tieto požiadavky 
operatívnym prístupom.

Miestna činnostná jednotka

2.148 Definícia: Miestna činnostná jednotka (miestna ČJ) je súčasťou ČJ, ktorá zodpovedá 
miestnej jednotke. Miestna ČJ sa nazýva prevádzkou v SNA a ISIC Rev. 4. ČJ
združuje všetky súčasti inštitucionálnej jednotky v jej postavení výrobcu 
prispievajúceho k výkonu činnosti na úrovni triedy (štvormiestna úroveň) NACE 
Rev. 2 a zodpovedá jednej alebo viacerým prevádzkovým pododielom
inštitucionálnej jednotky. Informačný systém inštitucionálnej jednotky musí byť 
schopný uviesť alebo vypočítať pre každú miestnu ČJ aspoň hodnotu produkcie, 
medzispotreby, odmien zamestnancov, prevádzkový prebytok, zamestnanosť a
tvorbu hrubého fixného kapitálu.

Miestna jednotka je inštitucionálnou jednotkou produkujúcou výrobky alebo služby 
na geograficky stanovenom mieste.

Miestna ČJ môže zodpovedať inštitucionálnej jednotke ako výrobca; na druhej 
strane, nemôže nikdy patriť do dvoch odlišných inštitucionálnych jednotiek.

2.149 Ak vykonáva inštitucionálna jednotka produkujúca výrobky a služby hlavnú činnosť
a takisto aj jednu alebo niekoľko sekundárnych činností, delí sa ďalej na rovnaký 
počet ČJ a sekundárne činnosti sa zaradia do odlišných položiek ako hlavná činnosť. 
Pomocné činnosti nie sú oddelené od hlavnej činnosti alebo sekundárnych činností. 
Avšak ČJ zaradené do konkrétnej položky klasifikačného systému môže produkovať 
výrobky mimo homogénnej skupiny z dôvodu sekundárnych činností s nimi 
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spojených, ktoré nie je možné oddelene určiť z dostupných účtovných dokumentov. 
Takto ČJ môže vykonávať jednu alebo viacero sekundárnych činností.

Odvetvie

2.150 Definícia: Odvetvie pozostáva zo skupiny miestnych ČJ zapojených do rovnakého 
alebo podobného druhu činnosti. Na najpodrobnejšej úrovni klasifikácie pozostáva 
odvetvie z tých miestnych činnostných jednotiek, ktoré spadajú pod jedinú triedu 
(štvormiestna úroveň) NACE Rev. 2 a sú teda zapojené do rovnakej činnosti tak, ako 
je vymedzené v NACE Rev. 2.

Do odvetví patria miestne ČJ produkujúce trhové výrobky a služby ako aj miestne ČJ
produkujúce netrhové výrobky a služby. Podľa vymedzenia pozostáva odvetvie zo 
skupiny miestnych ČJ zapojených do rovnakého typu výrobnej činnosti bez ohľadu 
na to, či inštitucionálne jednotky, ku ktorým patria, produkujú trhovú alebo netrhovú
produkciu.

2.151 Odvetvia sa zaraďujú do troch kategórií:

a) odvetvia produkujúce trhové výrobky a služby (trhové odvetvia) a výrobky a 
služby pre vlastné konečné použitie; služby pre vlastné konečné použitie sú 
služby spojené s bývaním produkované vlastníkmi obydlí a domáce služby, 
ktoré sú výsledkom zamestnávania plateného personálu;

b) odvetvia produkujúce netrhové výrobky a služby verejnej správy: netrhové 
odvetvia verejnej správy;

c) odvetvia produkujúce netrhové výrobky a služby neziskových inštitúcií 
slúžiacich domácnostiam: netrhové odvetvia neziskových inštitúcií slúžiacich 
domácnostiam.

Klasifikácia odvetví

2.152 Na klasifikáciu zoskupenia miestnych ČJ do odvetví sa použije NACE Rev. 2.

JEDNOTKY HOMOGÉNNEJ PRODUKCIE A HOMOGÉNNE ODVETVIA

2.153 Najvhodnejšou jednotkou pre účely analýzy výrobného procesu je jednotka 
homogénnej produkcie. Činnosť tejto jednotky je špecifická a vymedzuje sa jej 
vstupmi, výrobným procesom a výstupmi.

Jednotka homogénnej produkcie

2.154 Definícia: Jednotka homogénnej produkcie vykonáva špecifickú činnosť, ktorá je 
vymedzená vstupmi, výrobným procesom a výstupmi. Výrobky, ktoré predstavujú 
vstupy a výstupy sa rozlišujú podľa fyzických charakteristík, rozsahom spracovania a 
použitým výrobným procesom. Môžu byť identifikované pomocou klasifikácie 
produktov (Klasifikácia produktov podľa činností – CPA). CPA je klasifikáciou 
produktov, ktorej prvky sú štruktúrované podľa kritéria odvetvového pôvodu, pričom 
odvetvový pôvod je vymedzený podľa NACE Rev. 2.
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Homogénne odvetvie

2.155 Definícia: Homogénne odvetvie pozostáva zo zoskupenia jednotiek homogénnej 
produkcie. Súbor činností homogénneho odvetvia sa identifikuje pomocou odkazu na 
klasifikáciu produktov. Homogénne odvetvie produkuje iba tie výrobky a služby, 
ktoré sú špecifikované v klasifikácii a žiadne iné.

2.156 Homogénne odvetvia sú jednotky vytvorené kvôli ekonomickej analýze. Jednotky 
homogénnej produkcie nie je zvyčajne možné pozorovať priamo; údaje zozbierané
od jednotiek použité v štatistických výkazoch musia byť preskupené tak, aby tvorili 
homogénne odvetvia.
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