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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

v časopisu Statistika & My vám letos již popáté přinášíme aktuální informace o dění na Českém statistickém úřadě v podobě článků z pera
našich kolegů, zaměstnanců úřadu a našich spolupracovníků. V úvodním
obsáhlejším materiálu Priority ČSÚ pro rok 2011 vám představujeme,
jaké klíčové úkoly plní úřad v letošním roce. A není toho málo – od snižování administrativní zátěže respondentů, rozvoje statistických registrů, revize národních účtů, zkvalitňování a zveřejňování dlouhodobých
časových řad až po Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Právě o současném
průběhu desetiletého cenzu se dozvíte více v rozhovoru s Josefem Škrabalem, který se aktivně podílí již na čtvrtém sčítání.
Kromě časopisu, který právě čtete, pomáhá práci statistiků na veřejnosti prezentovat a popularizovat také Český rozhlas 2-Praha. Ten ve
spolupráci s odborem vnější komunikace ČSÚ začal vysílat v dopoledních hodinách pořad, ve kterém se hovoří o světě čísel a statistických dat.
Informace o cenách nemovitostí sleduje pečlivě jistě každý, kdo si
pořizuje nebo naopak prodává byt. Petra Cuřínová a Silvie Lukavcová
v tématu vydání Bytová výstavba očima statistiky představují, k jakým
změnám došlo v této oblasti v České republice. Analýzu doplňuje neméně
informačně zajímavý příspěvek Jiřího Frelicha Nejdražší adresa v Česku.
Téma bytové výstavby v časopise pak dokreslují rozhovory s Václavem
Matyášem, prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Evženem
Korcem, generálním ředitelem developerské společnosti Ekospol.
Anita Hrivíková pak ve své analýze představuje, jaké to bylo v loňském roce s pracovní neschopností a úrazy. Že Výdaje na zdraví se zvýšily pak na následující dvoustraně prozradí článek Vladimíry Kalnické.
Aktivity našich odborných pracovníků na poli mezinárodním uvozují
svým příspěvkem o kořenech Evropského statistického systému a jeho
současném fungování Hana Šlégrová a Lucie Šímová.
Věřím, že vás příspěvky zaujmou a budeme rádi, pokud vám naše informace pomohou ve správných rozhodnutích.
Iva Ritschelová | předsedkyně ČSÚ
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