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Glosář

Energetická
politika státu
V průběhu roku 2012 byla připravena, a prošla standardním
legislativním procesem, aktualizace státní energetické a surovinové politiky. Nyní se očekává
její schválení vládou.
Příprava a projednání bylo
sledováno odbornou i laickou
veřejností. Je to logické, jelikož zabezpečení energií společně se zabezpečením potravin, vody a bydlení patří mezi
bazální lidské potřeby. Česká
energetika se řadí v evropském
kontextu mezi velmi spolehlivé a kapacitní systémy. Udržet
provozuschopnost dosavadní
energetické sítě a dále zlepšovat
její parametry aplikací nejnovějších technických a technologických postupů náleží k základním záměrům vytyčeným
v nových koncepčních materiálech o energetice. Statistika
energetiky poskytuje řadu dat,
která umožňují provádět popis i hodnocení energetického
systému ČR včetně potřebných
mezinárodních srovnání.
V příštích letech se soustředí na prohloubení spolupráce
s významnými institucemi na
úseku energetiky a na zlepšení informací v oblasti spotřeby
energií a informací z oblasti
obnovitelných zdrojů energií.
Josef Vlášek
vrchní ředitel
sekce produkčních statistik

informujeme

Odstartovalo
Minisčítání
V pondělí 1. října odstartoval ČSÚ
již druhý ročník vzdělávacího projektu Minisčítání. Je určeno pro žáky
4.– 9. tříd základních škol a pro nižší
ročníky víceletých gymnázií. Projekt
hravou formou ukazuje dětem, jak
pracuje statistika, k čemu jsou potřebné její údaje a co se dá díky statistickým šetřením všechno zjistit.
Školy se do projektu mohou zapojit
tak, že se zaregistrují na www.miniscitani.cz a tím získají unikátní
přístupové heslo pro své žáky k přístupu k dotazníku. Vyplňování on-line dotazníku je možné od 1. října
do 15. listopadu. Ihned po odeslání
vyplněných odpovědí se výsledky
zobrazí v průběžně aktualizovaných
živých grafech. Konečné podrobné
výsledky zveřejní ČSÚ v prosinci.

Geostatistici u nás

V Praze se ve dnech 24. až 26.
října uskutečnila konference Evropského fóra pro geostatistiku v rámci
účasti ČSÚ v grantovém projektu GEOSTAT 1B – Representing
Census data in a European population grid.
„Geostatistika je disciplína, která
dává do souvislostí a analyzuje statistická data na základě jejich prostorové lokalizace – např. výsledky
sčítání,“ vysvětluje expert ČSÚ Jaroslav Kraus. Základním cílem konference bylo definovat roli geostatistiky v mezinárodních projektech,
které jsou spjaty s prostorovými informacemi. Dalším cílem konference byla diskuse o technickém řešení
v rámci evropského prostoru. Před

zahájením oficiálního programu
konference se uskutečnilo i pracovně-koordinační jednání skupiny
GEOSTAT 1B v ústředí ČSÚ.
Další informace naleznete zde:
http://www.czso.cz/efgs/efgs2012.
nsf/i/home.

Přibylo zvěře

z cyklu Trvale udržitelný rozvoj,
proč?. Tentokrát je spojujícím motivem a zároveň názvem výstavy
Les. Vystavené fotografie byly zapůjčeny z Francouzského institutu
v Praze, odkud pochází vzdělávací
projekt. Je jedním z programů nadace GoodPlanet, jejímž zakladatelem a současným předsedou je Yann
Arthus-Bertrand, světově uznávaný
fotograf, filmový režisér a velvyslanec dobré vůle pro program životního prostředí při OSN. Výstava
bude zpřístupněna všem zájemcům
do poloviny listopadu 2012.

Vernisáž výstavy

V říjnu vydal ČSÚ publikaci Historie a současnost lesního a vodního hospodářství. Připravil ji odbor statistiky zemědělství, lesnictví
a životního prostředí. Publikace je
rozčleněna do dvou hlavních částí:
lesnictví a vodní hospodářství. Statistici v ní popisují vývoj prostřednictvím dlouhodobých časových
řad – za lesní hospodářství i myslivost od roku 1950, za oblast vodního hospodářství počínaje rokem
1957. Zdrojem dat byly podle Jiřího
Hrbka, ředitele odboru statistiky
zemědělství, lesnictví a životního
prostředí, většinou tištěné ročenky a materiály. „Za některými jsme
někdy museli do knihoven, protože
část materiálů Českého statistického
úřadu odnesla před deseti lety povodeň,“ poznamenal ředitel.

Les v ústředí ČSÚ
V současné době jsou v předsálí zasedacích místností v ústředí ČSÚ
v Praze vystaveny další fotografie

Dne 22. listopadu se ve 14.30
v ústředí ČSÚ v Praze uskuteční
vernisáž výstavy, jejímž tématem je
150. výročí vzniku Jednoty českých
matematiků a fyziků. Výstava, kterou slavnostně zahájí předsedkyně úřadu Iva Ritschelová, obsahuje
devět panelů, na nichž se představí
čeští matematici a fyzikové. Expozici si bude možné prohlédnou až
do konce letošního roku.

Demografické
trendy a trh práce
Už popáté se 19. října sešli odborníci u kulatého stolu na téma lidských zdrojů českého pracovního
trhu. Český statistický úřad ve spolupráci s think-tankem IDEA při
CERGE-EI se tentokrát podíval na
trh práce a finanční příjmy pro státní rozpočet.
Na jednoho zaměstnaného připadá v České republice 1,2 možných adeptů na práci ve věku mezi
20 až 64 lety. „Muži přitom mají
větší šanci najít práci a také lépe
mzdově hodnocenou než ženy,“
uvedl expert ČSÚ Ondřej Nývlt.
Zároveň připomněl, že demografické trendy na trhu práce jsou
v České republice dané, neboť
potenciální počet mladších pra-

covníků bude i v budoucnu klesat,
zatímco starší ročníky posílí.

Optikou rovnosti
V polovině října se v budově České
spořitelny v Rytířské ulici v Praze
uskutečnila konference na téma
Harmonizace práce a péče: nové
perspektivy, na které nechyběl zástupce ČSÚ Marek Řezanka, pracovník oddělení pracovních sil,
migrace a rovných příležitostí.
Konference se věnovala slaďování práce a rodiny. Téma však nepojala výhradně prismatem rodin
s dětmi, zabrousila do širšího mezigeneračního kontextu a soustředila se na problémy generací tzv.
babyboomu, které se pomalu budou
dostávat do předdůchodového věku.
„Často budou stát tyto generace před otázkou péče o dospívající
děti a staré nemocné rodiče, navíc budou čelit ohrožení na trhu
práce v podobě zvýšeného rizika
nezaměstnanosti,“ shrnul Marek
Řezanka.

Firmy a vzdělávání
Počet českých podniků poskytujících svým pracovníkům další odborné vzdělání stále roste. Podle

Úspěšný kurz
Metadata
Advanced
Začátkem října se v ústředí ČSÚ
uskutečnil zahraniční kurz Metadata Advanced. Zahájila jej předsedkyně úřadu Iva Ritschelová
spolu s Paulem Cheungem, ředitelem Statistické divize OSN.
Kurz byl zaměřen na pokročilé uživatele metadat. Jeho cílem bylo poskytnout teoretický

posledního šetření ČSÚ za rok
2010 své zaměstnance odborně
proškolilo 72,2 % firem, zatímco
o pět let dříve to bylo 69,9 %. Šetření proběhlo na evropské úrovni
již počtvrté. Orientovalo se na dvě
základní oblasti vzdělávání zaměstnanců, a to na kurzy a tzv. ostatní
formy. Jedná se celkem o pět forem: vzdělávání na pracovišti, rotace zaměstnanců na pracovních
místech (včetně výměn zaměstnanců a studijních návštěv), účast
na konferencích, seminářích, veletrzích a přednáškách, vzdělávací
kroužky a kroužky kvality a v neposlední řadě samostudium.
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Vážení zaměstnanci, spolupracovníci
a přátelé Českého statistického úřadu,
prostřednictvím letošního
posledního vydání časopisu
Statistika a My Vám přeji do
nového roku hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů jak
v osobním, tak i pracovním
životě. Užijte si svátky vánoční i závěr letošního roku.
Plni optimismu, možná s řadou předsevzetí, ale hlavně s úsměvem na tváři
vstupte do roku 2013.
Iva Ritschelová
předsedkyně ČSÚ

Statistici brzy změní svá působiště
Snaha o zefektivňování činnosti
ČSÚ vedla k tomu, že se jednotlivá pracoviště v regionech přesouvají do menších prostor. Například jen v Oloumouci se tak
ušetří na nájmu zhruba 800 tis.
Kč za rok. Dosud sídlila krajská
správa ČSÚ v ulici Milady Horákové. Od 5. listopadu začala
úřadovat v ulici Jeremenkova 42.
Výhodou bude lepší dostupnost
úředníků. Moderní kancelářská
budova sídlí v těsném sousedství
vlakového a autobusového nádra-

náhled, praktická řešení a pohled
na cílový stav statistického informačního systému vyvíjeného
pod hlavičkou projektu Redesign SIS. ČSÚ je aktivním členem
programu European Statistical
Training Programme (ESTP)
již od roku 2006. Poslední kurz
byl jedním ze tří, které již nabídl
v rámci spolupráce. Zúčastnilo se
ho celkem 19 účastníků z členských států Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu, dále z Islandu, Lotyšska

ží i dopravního uzlu MHD. Telefonní, e-mailové spojení a úřední
hodiny se nezměnily.
Další stěhování statistiků se
připravuje v Karlových Varech.
Pracovníci krajské správy ČSÚ
převedli dosavadní objekt na Generální finanční ředitelství. Ke snížení kancelářských prostor dojde
na krajské správě ČSÚ v Liberci.
Také na detašovaných pracovištích v Jeseníku, Prostějově, Znojmě a Hodoníně se koncem roku
budou úředníci stěhovat do menších prostor.

RELIK 2012 popáté
Ve dnech 11. a 12. prosince 2012 se
ve Vysoké škole ekonomické v Praze
uskuteční již 5. ročník mezinárodní
vědecké konference RELIK 2012
(Reprodukce lidského kapitálu –
vzájemné vazby a souvislosti). Konferenci pořádá Katedra demografie
Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Akce je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných
institucí, neziskových organizací,
představitele ziskového sektoru
i všechny další zájemce.

Účastníci mezinárodního kurzu Metadata Advanced.

a Turecka. Vzdělávací akci vedli
lektoři Max Booleman a Tjalling
Gelsema z Nizozemského statistického úřadu a Ebbo Petriko-

vits a Petr Eliáš z odboru obecné
metodiky. Stejný kurz proběhne
opět za rok v termínu od 7. do
8. října 2013 opět v ČSÚ.

