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Glosář

Co je doma,
to se počítá
Údaje o vývoji mezd patří ke
klíčovým makroekonomickým
ukazatelům. Vypovídají jak
o konkurenceschopnosti firem,
tak o potenciálu spotřebitelské
poptávky. Definice tohoto ukazatele však není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první
pohled zdát.
Tradiční pohled mzdové statistiky se drží užšího vymezení mzdy jako částky, která
se objeví na výplatní pásce.
Na takto pojatou průměrnou
mzdu se pak také vážou různé legislativní předpisy. V systému národních účtů naproti
tomu pro mzdy, stejně jako pro
všechny další ukazatele, platí,
že zachycují jevy svou ekonomickou podstatou bez ohledu
na to, jakou právní formu mají či zda a jak jsou zachyceny
v podnikovém účetnictví. Pro
sledování disponibilního důchodu a měření životní úrovně
však hraje roli i to, co dostane
zaměstnanec formou různých
benefitů, ať už to jsou stravenky či služební vůz pro soukromé účely. Řada lidí také pobírá
část mzdy neoficiálně. Zaměstnavatel se tak vyhýbá placení
daní a pojištění. Zkrátka, co je
doma, to se počítá...
Marek Rojíček
ředitel sekce makroekonomických statistik

informujeme

Financování vědy

Úspěšná školení

V pátek 14. září se v budově ústředí ČSÚ konal první podzimní seminář z cyklu Uživatelé statistiky statistikům. Vystoupil na něm
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR, s příspěvkem Analýza časových řad (nejen) v chemickém inženýrství.
Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ,
jej uvedla slovy: „Akademie patří
k jednomu z největších odběratelů
našich dat.“ Připomněla, že dalším
velkým odběratelem je Technologická agentura České republiky.
Jeho předsedkyně Rút Bízková se
také semináře ČSÚ zúčastnila. Podobně jako Jiří Drahoš i ona ocenila práci Českého statistického
úřadu. Oba pracovníci se dotkli
významu financování vědy a výzkumu a potřebnosti statistických
dat jako relevantního podkladu pro
vytvoření dlouhodobé strategie.

Letos v srpnu a v září se uskutečnilo 12 seminářů k registru osob,
který provozuje ČSÚ. Zúčastnili se
jich pracovníci obcí s rozšířenou
působností, které jsou zodpovědné
za evidenci honebních společenstev a provozovatelů stanic měření
emisí. Zaměstnanci odboru statistických registrů na nich vyškolili
celkem 282 lidí ze 175 obcí.
Od 1. července 2012 totiž zahájila soustava základních registrů
včetně registru osob ostrý provoz.
Přechod proběhl bez větších problémů, avšak úplné naplnění očekávaných přínosů základních registrů si ještě vyžádá čas z důvodu
postupné adaptace orgánů veřejné
správy na práci se základními registry. Proto je i nadále potřebné
věnovat velikou pozornost komunikaci s editory a uživateli registru
osob. Provoz základních registrů
v dalších třech letech vyjde na více
než 950 mil. Kč. Částky na provoz
schválila vláda na návrh Ministerstva vnitra ČR.

z RES jako doklad prokazující zde
uvedené skutečnosti ve správním
nebo jakémkoliv jiném řízení (například pro účely dotací).

Volby 2012
Zaměstnanci ČSÚ 2. října v rámci
první celoplošné zkoušky úspěšně prověřili systém sběru, přenosu
a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 12.
a 13. října na území Česka. V rámci
zkoušky byla testována funkčnost
programového vybavení, kvalita
hardwarového zajištění, bezchybnost zpracování volebních výsledků
a bezpečnost celého volebního systému včetně komunikace mezi 472
přebíracími místy a ústředím ČSÚ.
Významnou částí zkoušky byly zátěžové testy. Tak jako v předcházejících obdobích je pro veřejnost
ke sledování výsledků voleb určen
volební server www.volby.cz a alternativní zdroj www.volbyhned. cz,
kde jsou výsledky dostupné bez časového odstupu oproti hlavnímu
prezentačnímu serveru.

Konec výpisů z RES
Slavili jsme
s univerzitou
Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová
a ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
ČSÚ Jiří Hrbek navštívili v pátek
21. září Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity
v Praze. Osobně přišli poblahopřát
děkanovi Janu Hronovi k 60. výročí
založení fakulty. Při té příležitosti
připomněli jeho pomoc, kterou poskytl části pracovníků ČSÚ formou
pronájmu prostor a počítačové sítě
v roce 2002, v době po ničivých
povodních. Vyzdvihli rovněž význam spolupráce mezi ČSÚ a univerzitou.

Od 1. října 2012 přestal ČSÚ vydávat výpis z registru ekonomických
subjektů v tištěné podobně. Výpis
bude možné stáhnout z internetových stránek www.czso.cz, avšak
ČSÚ jej nebude žádným způsobem potvrzovat. Úřad bude i nadále spravovat registr ekonomických
subjektů (RES), ale výhradně pro
statistické účely. Od 1. října jsou
k dispozici pouze výpisy z http://
www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/
registr_ekonomickych_subjektu.
Z této internetové aplikace je možné vytisknout výpis z RES, který
má (stejně jako dosud) pouze informativní charakter. Vzhledem ke
statistickému charakteru informací
obsažených v registru ekonomických subjektů ČSÚ nedoporučuje
používat tento individuální výstup

Definitivní výsledky
Dnem 3. října začíná ČSÚ prezentovat definitivní výsledky Sčítání lidu,
domů a bytů 2011. Zveřejňování
výsledků bude vzhledem k jejich
rozsahu postupné. Během následujících několika měsíců ČSÚ představí téměř 100 tis. tabulek s údaji
o obyvatelích, domácnostech a domech. Definitivní výsledky potvrdily trendy zjištěné již v předběžných
výsledcích, zveřejněných v polovině
prosince loňského roku: rychle přibývá cizinců dlouhodobě žijících
v České republice, roste počet lidí
s vysokoškolským vzděláním, ubývá
osob žijících v manželství, výrazně se mění vlastnické formy bydlení. Další informace naleznete na
www.scitani.cz.

