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Znovu ve Statistické komisi OSN
Ekonomická a sociální rada OSN
(UN Economic and Social Council) zvolila v dubnu Českou republiku jako jednoho z osmi nových
členů Statistické komise OSN (United Nations Statistical Commission). Pravidelně jednou za čtyři roky dochází k výměně jedné třetiny
24členné komise. Každá členská
země je volena vždy na dobu čtyř
let. Českou republiku bude v letech
2012 až 2015 reprezentovat Iva Ritschelová, předsedkyně Českého
statistického úřadu. Naše země již
byla v roli člena komise v období
2001 až 2004.

Na konference
do Prahy
Český statistický úřad začal v květnu s přípravami dvou mezinárodních konferencí, které se uskuteční
v září 2012 v Praze. Na konferenci
DGINS se setkají předsedové statistických úřadů zemí Evropské
unie. Konference IMAODBC se
bude věnovat databázím a elektronickému prezentování statistických dat. Na přípravách obou
významných akcí s mezinárodní
účastí spolupracuje odbor elektronických prezentací s odbory
mezinárodní spolupráce a vnější
komunikace ČSÚ.

Na síti v novém
Změnit webové stránky Českého statistického úřadu se chystají pracovníci oddělení internetu
ČSÚ. Již začali pracovat na analýze současných webových stránek,
na jejímž základě bude vytvořena
nová struktura webové prezentace úřadu. Po vyhlášení vítěze
soutěže na vytvoření značky a jednotného vizuálního stylu Českého
statistického úřadu se ve spoluprá-
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ci s odborem vnější komunikace
připraví i změna grafické podoby
www stránek.

Co brání ženám
v aktivitě
Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ zveřejnil
v květnu na www.czso.cz analytickou zprávu „Harmonizace rodinného a pracovního života“.
Věnuje se v ní výsledkům mimořádné studie v rámci Výběrového
šetření pracovních sil za rok 2010.
Odborníci z ČSÚ však tímto nepovažují toto důležité téma zdaleka za
vyčerpané. Již 2. června 2011 se
uskuteční v sídle ČSÚ tisková konference, na které úřad společně se
Sociologickým ústavem Akademie
věd ČR představí veřejnosti hlavní
překážky, které brání ženám s malými dětmi v jejich ekonomické aktivitě. Diskutovat se bude i o tom,
jaký to má dopad na českou společnost a ekonomiku.

Spolupráce
s Tádžikistánem
Český statistický úřad a jeho experti se v letech 2007 až 2011 pod
vedením statistického úřadu Německa účastnili projektu technické asistence pro statistický úřad
Tádžikistánu (Strengthening the
National Statistical System – Tajikistan). Odborné konzultace byly poskytnuty v oblasti statistické
metodologie a klasifikací, nezjištěné ekonomiky, sociální, cenové
a energetické statistiky. Projekt byl
financován granty Světové banky,
SIDA (Švédská mezinárodní rozvojová agentura) a DFID (Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj,
Velká Británie).

Smlouvy
s vysokými školami

Historicky první společnou tiskovou konferenci na téma Cestovní ruch na počátku 3. tisíciletí
uspořádal Český statistický úřad
společně s agenturou CzechTourism ve čtvrtek 12. května. Odborníci z ČSÚ se zaměřili na vývoj
cestovního ruchu v České republice v průběhu posledních deseti
let a na počátku letošního roku.
Zástupci CzechTourismu přidali výhled na turistickou sezónu
2011 a hodnocení, jak je Česká
republika vnímána zahraničními
turisty. Tematicky bude na tuto
tiskovou konferenci navazovat také příští šesté číslo časopisu Statistika & My.

S odborníky
v New Yorku

Užitečné informace
Na internetových stránkách krajských pracovišť ČSÚ byly v průběhu května zveřejněny zajímavé statistické údaje o jednotlivých
krajích. Pracovníci úřadu počítají
s tím, že je využijí hlavně mimopražské základní školy v rámci evropského projektu Peníze školám.
Jeho cílem je lehčí přístup v získávání evropských dotací na „podporu rozvoje znalostí, schopností
a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd,
informačních a komunikačních
technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční
gramotnosti a podporu inkluzívního vzdělávání“. Bližší informace o projektu naleznete na internetových stránkách MŠMT www.
msmt.cz a stránkách krajských
pracovišť ČSÚ.

Cestování v číslech

Dobré vztahy mezi Českým statistickým úřadem a významnými vysokými školami se úspěšně
rozvíjí. V pátek 13. května podepsali Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, a Richard Hindls, rektor
VŠE, rámcovou dohodu o spolupráci. Stvrdili tak dlouhodobé
a velmi úspěšné partnerství v oblasti rozvoje teoretické a praktické
statistiky. S Centrem pro otázky
životního prostředí Univerzity
Karlovy podepsal ČSÚ rámcovou smlouvu o spolupráci letos
v dubnu. Mezi oblasti společných
zájmů obou institucí patří například problematika udržitelného
rozvoje či environmentálního
účetnictví.

Předsedkyně Českého statistického úřadu, Iva Ritschelová, se
začátkem května zúčastnila jednání expertní skupiny Statistické
komise OSN pro revizi Rámce pro
rozvoj environmentální statistiky
(FDES) v New Yorku. Jako expertka v oblasti statistiky životního
prostředí a environmentálního
účetnictví již podruhé předsedala
této skupině mezinárodních odborníků. Společným cílem komise
je aktualizovat FDES, který byl
vydán v roce 1984 a od té doby
nebyl revidován.

Volby v Krupce
První květnovou sobotu se uskutečnilo opakované hlasování do zastupitelstva města Krupky ve všech
jeho 11 okrscích. Kandidátní listiny zaregistrované pro řádné volby,
které se uskutečnily vloni v říjnu
roku 2010, zůstaly v platnosti. Tehdy bylo zaregistrováno celkem 13
kandidátních listin, v tom 9 kandidátních listin jednotlivých politických stran a hnutí a 4 kandidátní
listiny sdružení politických stran
a hnutí s nezávislými kandidáty. Na
podzim činila volební účast 36,9 %,
letos na jaře 35,02 %.

Na skok v kampusu

Koncem dubna oslavila Filozofická
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem páté výročí od svého vzniku. Oslav
se také zúčastnila Iva Ritschelová,
předsedkyně ČSÚ. Jako bývalá rektorka UJEP měla velkou zásluhu
na zahájení projektu rekonstrukce
budov F1 a F2 v areálu kampusu.
Projekt, který je financován z evropského fondu – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace,

bude realizován v období 2011 až
2014. Díky němu budou zrekonstruovány a plně vybaveny dva objekty Filozofické fakulty UJEP, což
se zásadním způsobem odrazí ve
zkvalitnění vzdělávací i výzkumné
činnosti ústecké univerzity.

Strategie regionálního rozvoje
Základním nástrojem regionální
politiky, která je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, je Strategie regionálního rozvoje České
republiky, která nyní platí pro období 2007 – 2013. Jejím posláním je
zajistit provázanost národní regionální politiky s regionální politikou
Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími
rozvoj území. Ze Strategie vycházejí regionálně zaměřené rozvojové
programy financované výhradně
z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů EU.
V letošním roce se rozbíhají
práce na přípravě nové Strategie
regionálního rozvoje pro období
2014 – 2020. V pracovní skupině,
která bude mít přípravu Strategie
na starosti, je kromě zástupců ministerstev a dalších státních institucí, akademické sféry i zástupce
ČSÚ. Jeho prvořadým úkolem bude podpořit datovou základnu nutnou k vypracování Strategie. Nový
dokument by měl být připraven
nejpozději v roce 2013.

Druhá šance

Vybrané domácnosti, které do konce dubna neodevzdaly Českému
statistickému úřadu vyplněné sčítací formuláře, navštívili ve dnech
19. až 30. května sčítací komisaři.
V rámci tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů dali
domácnostem ještě jednu možnost,
jak splnit svou povinnost. Pokud
domácnost formuláře ztratila či
byly nějakým způsobem znehodnoceny, komisař jim předal nové
a požádal je o jejich vyplnění.
Došetřování neodevzdaných
sčítacích formulářů se uskutečnilo téměř ve všech okresech České republiky. Místa vybraná pro
došetřování byla také zveřejněna
na internetových stránkách www.
scitani.cz.
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Kromě ČSÚ jako instituce
zodpovědné za publikování údajů o deficitu a dluhu sektoru vládních institucí se jednání zúčastnili
také zástupci Ministerstva financí
a České národní banky. Za evropské instituce se kromě odborníků
z Eurostatu zúčastnili také zástupci
DG ECFIN a Evropské centrální
banky.
Cílem mise Evropské komise
bylo ověřit kvalitu údajů zasílaných v rámci notifikací vládního
deficitu a dluhu.
V souvislosti s problémy s fiskální disciplínou členských zemí
EU a známým případem Řecka,
které publikovalo zkreslené statistické údaje o svých veřejných
financích, je kvalita těchto údajů
posuzována podstatně přísněji než
v minulosti.
Eurostat získal v minulém roce zvýšené pravomoci, kdy může
vyžadovat ke kontrole nejen statistická, ale i účetní data. Rovněž
národní statistické instituce mohou
na základě právních předpisů EU
požadovat od jednotek zařazených
do sektoru vládních institucí jakákoliv data potřebná pro notifikaci
vládního deficitu a dluhu.

Konec zkresleným
údajům v Evropě
Ve dnech 16. a 17. května proběhla
na půdě České statistického úřadu
pravidelná dialogová mise Evropské komise ke statistice vládního
deficitu a dluhu.

Studujte statistiku!
Český statistický úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje již 24. běh dvouletého Specializovaného statistického studia. Je určeno absolventům
vysokých škol, kteří nemají specializované statistické vzdělání nebo mají delší časový odstup od jeho absolvování a chtějí si doplnit
a rozšířit znalosti. Je také velmi vhodné pro ty zaměstnance, kteří
se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Základním obsahem výuky, která bude zahájena letos v září, je problematika číselného zobrazování sociálně ekonomických
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jevů a procesů, jejich analýza a interpretace s využitím moderních
produktů výpočetní techniky.
Program studia obsahuje celkem 384 hod. výuky rozdělených do
čtyř semestrů (12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hod.). Studium
končí obhajobou závěrečné práce a malou promocí, při níž absolventi
obdrží CERTIFIKÁT VŠE.
Závazné přihlášky se přijímají do 15. června 2011. Bližší informace podá Marie Hlaváčková z ČSÚ. Telefon: 274054030. E-mail:
marie.hlavackova@czso.cz.

