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Dohoda
s hejtmanem

informujeme

ČR, ale i Malý lexikon obcí ČR,
ČR v mezinárodním srovnání a ČR
v datech (1989–2009).

Technická
asistence

Iva Ritschelová, předsedkyně
ČSÚ, navštívila 1. června Stanislava Eichlera, hejtmana Libereckého
kraje. Hlavním důvodem byl podpis dohody o spolupráci s cílem
vytvoření užších vazeb v oblasti
zpracování, využití a výměny statistických informací v libereckém
regionu.
„Věřím, že data ČSÚ podpoří
rozvoj Libereckého kraje,“ uvedla předsedkyně. Podpis dohody
probíhal ve slavnostní atmosféře
u příležitosti Dne otevřených dveří a Dne dětí, který byl již poosmé
pořádán v budově krajského úřadu a okolí.

Zájem o produkty
V květnu se konala v Brně akce
„Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické
a makroekonomické úrovni“, doprovodná konference Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI.
Pořádaly ji Ministerstvo životního prostředí ČR, Masarykova
univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, VŠE v Praze,
Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze a Dopravní fakulta ČVUT v Praze. Zúčastnili
se jí odborníci z univerzit a vysokých škol, ministerstev a dalších
institucí. Největší zájem vzbudily
produkty ČSÚ: Statistická ročenka ČR a publikace Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích

Předsedkyně Českého statistického úřadu, Iva Ritschelová, se dne
6. června setkala se zástupci ICON
Institutu (Kolín nad Rýnem, Německo), s nímž ČSÚ spolupracuje
na aktivitách technické asistence. Pomáhá tak zemím, v nichž
probíhá transformace statistické
služby a implementace evropských
standardů. Na pozitivní hodnocení dosavadní kooperace navázala
diskuse o budoucí spolupráci. ČSÚ
je i nadále připraven se do společných projektů zapojovat, avšak
s přihlédnutím k omezeným zdrojům, zejména kapacitním.

Snížení duplicit
Dne 7. června proběhlo výroční
setkání zástupců Českého statistického úřadu a České národní
banky, jehož tradice započala již
v devadesátých letech. Pořadatelství tohoto setkání se mezi oběma
institucemi pravidelně střídá a letos
byla na řadě centrální banka. Celodenní jednání probíhalo v prostorách ČNB v Praze a zúčastnila se
jej řada odborníků z obou institucí,
zejména ze Sekce makroekonomických statistik ČSÚ a Sekce měnové a statistiky ČNB. V odpolední
části byli přítomni také zástupci
vrcholového vedení obou institucí – Iva Ritschelová, předsedkyně
ČSÚ, a Kamil Janáček, člen Bankovní rady ČNB. Cílem pravidelného setkání bývá vyhodnocení
loňské spolupráce, která se odehrává prostřednictvím řady pracovních jednání a standardní výměny informací i datových zdrojů.
Mezi hlavní témata patřila letošní
revize platební bilance a národních

účtů a příprava implementace nových manuálů k těmto statistikám
v roce 2014, slaďování čtvrtletních
a ročních finančních a nefinančních účtů, vládní statistika a ceny
nemovitostí. Spolupráce obou institucí byla v letošním roce rovněž
významně posílena podepsáním
dohody o předávání individuálních
dat za sektor finančních institucí,
která umožní významné snížení
duplicit ve statistickém zjišťování
a větší konzistenci údajů jimi publikovaných.

Statistiky ČSÚ
zaujaly v Nairobi

Zasedal Výbor
Ve dnech 18.–19. května se Iva
Ritschelová, předsedkyně ČSÚ,
zúčastnila zasedání Výboru pro
Evropský statistický systém v Lucemburku, na kterém prezentovala
stanoviska ČSÚ k projednávaným
bodům. Výbor se zabýval zejména
přípravou statistického programu
na rok 2012 a na další pětileté období (2013–2017). Dále byla projednávána revize Kodexu evropské
statistiky, další otázky týkající se
fungování Evropského statistického systému, zpráva předsednické
země EU (Maďarska) o projednávání návrhů právních aktů v oblasti statistiky na úrovni Rady EU
i plány budoucí předsednické země (Polska).

Pohled
do budoucnosti
Moravská asociace podnikatelek
a manažerek společně s Women's
Forum Praha a s Top centrem podnikatelek ze Slovenska uspořádaly
v květnu v keňské Nairobi mezinárodní konferenci.
Za Women's Forum Praha se
jí zúčastnila i členka boardu této
organizace, Jana Víchová, která
prezentovala zastoupení žen na
trhu práce.
Statistiky ČSÚ, doplněné o porovnání s údaji z afrických zemí,
zde vzbudily velký zájem.
Zatímco pět předchozích ročníků se konalo v Evropě a jeden
v New Yorku, poslední se pod názvem Women – an Economic Gateway to Africa (Žena – ekonomická brána do Afriky) uskutečnil
na rychle se rozvíjejícím africkém
kontinentu.
U kulatého stolu si české, slovenské a keňské podnikatelky vyměňovaly své zkušenosti z oblasti
obchodu a turistiky. (Keňa je nejnavštěvovanější zemí v Africe.)

Dne 7. června 2011 se uskutečnila
schůzka k vyhodnocení realizace Dohody o zásadách spolupráce mezi ČSÚ, Svazem obchodu
a cestovního ruchu ČR (SOCR)
a Fakultou mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze
za období let 2009–2011 za účasti předsedkyně ČSÚ, prezidenta
SOCR a vedoucího katedry podnikového a evropského práva VŠE.
Představitelé všech zúčastněných institucí konstatovali, že dosavadní Dohoda plní svoji úlohu.
Spolupráce probíhá jak v oblasti
metodických konzultací při přípravě statistických zjišťování a výměně statistických informací, tak
na poli analytických výstupů a výzkumů, ale také například formou
vzájemné součinnosti při přípravě odborných akcí a seminářů.
Účastníci jednání se shodli na pokračování a posilování vzájemné spolupráce všech tří partnerů
a vyjádřili pokračující společný
zájem na racionálním provedení
cenzu maloobchodní sítě.

