číslo

strana

6

09/2011

Důležitý dodatek
Dne 6. září 2011 byl Ivou Ritschelovou, předsedkyní ČSÚ, Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí a Janem Knížkem,
ředitelem Generálního finančního ředitelství, podepsán dodatek
k dílčí smlouvě o předávání údajů
mezi ČSÚ a Ministerstvem financí
ČR. Týká se pouze převodu práv
a povinností k datům daňových
přiznání. Ty budou nově převedeny na novou organizační složku
státu – Generální finanční ředitelství. Do budoucna lze očekávat
i další dodatek, který se bude týkat
předávání dalších dat z daňových
přiznání za fyzické osoby a dat,
která vyplynula z poslední novely
zákona o DPH.

Statistici
naslouchají

informujeme

expert z VUT Brno a výzkumný
pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru.

Setkání
ve Wiesbadenu

ČSÚ zahájil přípravu pravidelné
konference předsedů statistických úřadů (DGINS) členů EU,
EEA/EFTA a kandidátských zemí EU, která se uskuteční v září
2012 v Praze v kongresovém centru České národní banky. Letošní
konference, jejímž hostitelem byl
Federální statistický úřad Německa
DESTATIS, se zabývala zejména
problematikou sociálních statistik.
Jejího jednání se ve Wiesbadenu ve
dnech 26.–27. 9. zúčastnila delegace vedená předsedkyní ČSÚ Ivou
Ritschelovou.

Změna názvu
Uživatele statistických dat jistě potěší nový cyklus seminářů ČSÚ
„Uživatelé statistiky statistikům“.
První se uskutečnil 16. září 2011
v budově Českého statistického
úřadu v Praze na Skalce. Přednášejícím byl Milan Holeček,
předseda Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví. Zaměřil se na téma
využití dostupnosti statistických
údajů při tvorbě technických norem. Jeho úřad elektronicky zveřejňuje 28 tisíc platných čistých
národních, evropských a mezinárodních technických norem, v systému CSN je dokonce cca 56 tisíc
dokumentů. Příštím hostem ČSÚ
bude pan Ing. Tomáš Rosenmayer,

Od 1. srpna 2011 se na základě novely ústavního zákona mění název
vyššího územního samosprávného
celku „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“. Kraje, stejně jako další územní
samosprávné celky (oblasti, území,
stát) České republiky, vymezuje
Klasifikace územních statistických
jednotek (CZ-NUTS), která je od
roku 2004 součástí společné regionální klasifikace Evropské unie –
Klasifikace územních statistických
jednotek (NUTS).

Vývoj krajů
Na svých internetových stránkách
zveřejnil ČSÚ soubor čtrnácti regionálních analýz pod názvem „Zá-

kladní tendence demografického,
sociálního a ekonomického vývoje
kraje v roce 2010“. Tyto materiály
popisují na základě dostupných
dat vývoj příslušného kraje v předchozím roce (s návazností od roku
2005) a jsou nastíněny i změny, ke
kterým došlo v krajích v období
hospodářské recese. Přehledy doplňuje mezikrajské srovnání a také
tabulková příloha. Poznatky získané z analýz byly prezentovány na
tiskové konferenci pořádané ČSÚ.

Není RES jako RES
Nově vzniklé podniky a podnikatelé mohou být na základě formulářů (podobně stylizovaného
písma a použití stejného názvu Registr ekonomických subjektů – RES,
které využívá ČSÚ) uváděni v omyl
nabídkami soukromé společnosti EO Servis, s.r.o. Ta totiž provádí
registraci podnikatelského subjektu a zápis do své databáze RES za
úplatu. ČSÚ vede Registr ekonomických subjektů na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a veškeré úkony spojené
s evidencí ekonomických subjektů v tomto registru jsou bezplatné.
Kompletní informace o RES najdete
na: http://www.czso.cz/csu/redakce.
nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu
V případě pochybností se neváhejte obrátit na pracovníky ČSÚ.

Půl století OECD

Dne 31. srpna 2011 se v budově
ČSÚ uskutečnilo za přítomnosti
významných osobností slavnostní
zahájení putovní výstavy k 50. výročí založení Organizace pro hos-

podářskou spolupráci (OECD). Připravili ji pracovníci Ministerstva
zahraničních věcí ČR a ČSÚ. Karel
Dyba, velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD, na vernisáži řekl:
„Historie našeho členství v OECD
začíná rokem 1995. Tato událost
pro nás byla razítkem potvrzujícím
reformní kroky v naší ekonomice.“
Slavnostní chvíle se zúčastnili také
předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a bývalý předseda ČSÚ Eduard
Outrata. V polovině září se výstava přesunula z ČSÚ do Senátu ČR.

Nová předsedkyně
SCORUS

Novou předsedkyní SCORUS
(Standing Committee of Regional and Urban Statistics) na období
2011–2013 a členkou výkonného
výboru mezinárodní organizace
IAOS (International Association
for Official Statistics) se stala Petra Kuncová z ČSÚ. Místopředsedou se stal Stehpen Leung z Hongkongu. IAOS je organizace, která
sdružuje „oficiální“ statistiky, tedy
i statistické úřady.

Kódování příčin
smrti
ČSÚ v rámci grantového projektu
Evropské Komise „Quality improvement of causes of death statistics
by automated coding“ zavedl IRIS,
software pro automatizované kódování příčin smrti, pro zpracovaní
dat v roce 2011. Česká republika se
stala 10. zemí EU používající automatizované kódování příčin smrti
a 3. zemí používající IRIS.

