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Poradna ČSÚ
Kdo má povinnost vyplňovat
statistické výkazy?

rok…“. V tomto dokumentu je pro

matematicko-statistických metod

každé statistické zjišťování uveden

(jsou pro každé ekonomické od-

Nemohl bych být zbaven
výkaznické povinnosti?

Český statistický úřad stanovuje

okruh zpravodajských jednotek,

větví odlišné). Podrobné informa-

Seznam respondentů, náležející

zpravodajskou povinnost na základě

kterých se vyplnění a předložení

ce najdete přímo ve znění Zákona

ke každému šetření, je vytvářen

§ 10, § 11 a § 15 zákona č. 89/1995

konkrétních výkazů týká. Kritériem

č. 89/1995 Sb., o státní statistické

na základě kritérií vyjmenovaných

Sb., o státní statistické službě, ve

pro to, které výkazy bude zpravo-

službě: http://www.czso.cz/csu/re-

v programu statistických zjišťování.

znění pozdějších předpisů. Podle

dajská jednotka předkládat, je její

dakce.nsf/i/zakon_o_statni_statis-

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní sta-

tohoto zákona vydává ČSÚ před za-

zařazení podle Klasifikace ekono-

ticke_sluzbe nebo v Programu stati-

tistické službě nám neumožňuje

čátkem každého kalendářního roku

mických činností (CZ-NACE) a dá-

stických zjišťování: http://www.czso.

z tohoto seznamu vyřadit jakýkoliv

(do 30. 11.) po předchozím schvá-

le pak, zda konkrétní zjišťování je

cz/csu/klasifik.nsf/i/program_statis-

ekonomický subjekt ani ukončit je-

lení Parlamentem ČR ve Sbírce zá-

vyčerpávající (plošné) nebo výbě-

tickych_zjistovani, http://www.czso.

ho zpravodajskou povinnost podle

konů „Vyhlášku, kterou se stanoví

rové, přičemž výběrové soubory

cz/csu/klasifik.nsf/i/stanoveni_zpra-

subjektivních hledisek.

Program statistických zjišťování na

jednotek se stanoví na základě

vodajske_povinnosti
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