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Program statistických
zjišťování na rok 2013
Český statistický úřad a devět ministerstev bude v příštím roce provádět statistická
zjišťování na základě vyhlášky č. 343 Sb., o Programu statistických zjišťování na
rok 2013. Vyhláška stanoví povinnost vybraným zpravodajským jednotkám správně
a včas vyplnit statistické výkazy.

Zpravodajské jednotky se často
ptají na účel zjišťování. Ten musí
být vždy jasně stanoven při tvorbě
každého zjišťování.
Obecně lze shrnout, že údaje
slouží pro výpočty ukazatelů, kterými se poměřuje výkonnost ekonomiky, změny v příjmech, pohyby
cen, zlepšení či zhoršení kvality životního prostředí a mnoho dalších
zajímavých ukazatelů. Určité informace zveřejňované ČSÚ ovlivňují i příspěvky České republiky do
Evropské unie a možnost čerpání
dotací z evropských fondů. Bez dat
zjištěných přímo u respondentů
tyto ukazatele vypočítat nelze. Nejsou to však jediná čísla, se kterými
ČSÚ, resp. všechna ministerstva
s pracovišti státní statistické služby, pracují.
Dalšími zdroji jsou data, která
vznikají na základě tzv. složkových
zákonů, ke kterým mají úřad či
ministerstva přístup. Jako příklad
uveďme zákon o dani z příjmu, zákon z přidané hodnoty nebo zákon
o důchodovém pojištění. Nutnou
nikoli postačující podmínkou je
získávání dat v elektronické podobě.

Novinky už v lednu
Pro rok 2013 připravil ČSÚ dvě
novinky, které mají přispět k většímu komfortu a informovanosti
zpravodajských jednotek. První
je zasílání souhrnného oznámení
o zpravodajské povinnosti. Do-

sud byla zpravodajská jednotka
informována o svých povinnostech postupně, tedy několika dopisy v závislosti na postupné tvorbě
výběrových souborů. Základním
cílem zasílání tohoto oznámení je

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Všechny jednotky si je navíc
mohou stáhnout i z webových
stránek ČSÚ, z aplikace Výkazy
podle IČO. Pro každou jednotku

tou výhodou je bezplatné a rychlé
elektronické zasílání vyplněných
formulářů zpět do ČSÚ.
Pro úplnost uveďme, že zpravodajské jednotky, které nemají zřízené datové schránky, obdrží i v roce
2013 výkazy v listinné podobě.

Oznámení o zpravodajské povinnosti
O čtyři méně
Od začátku příštího roku bude zpravodajská povinnost oznamována
prostřednictvím jednoho Oznámení o zpravodajské povinnosti, případně ve výjimečných případech, jeho Dodatkem. Dodatkem oznámení
bude sdělována zpravodajská povinnost těm zpravodajským jednotkám,
které vzniknou v průběhu roku nebo u kterých dojde k zásadním změnám statistických charakteristik. Obsahem oznámení i dodatku bude
přehled statistických zjišťování, ke kterým má jednotka zpravodajskou povinnost, dále termíny předložení vyplněných výkazů, informace o dostupnosti elektronických výkazů na webových stránkách ČSÚ,
způsob zasílání, kontakty aj.
Detailní přehled změn ČSÚ opět zveřejňuje na svých webových stránkách v záložce Výkazy, sběr dat.

zpřehlednit informace o zpravodajské povinnosti, a to již v průběhu ledna.
Druhou novinkou je rozšíření elektronického výkaznictví.
Ty zpravodajské jednotky, které
dosud vyplňovaly výkazy pouze
v papírové podobě a nemohou nebo nechtějí využívat program pro
elektronické vyplnění formuláře
(tzv. EPV), budou moci využít tzv.
editovatelné PDF formuláře. Tyto
formuláře budou zasílány zpravodajským jednotkám zejména
prostřednictvím datových schránek podle zákona č. 300/2008 Sb.,

tu bude připraven konkrétní výkaz k vyplnění.
Výhodou editovatelných PDF
formulářů je jejich snadné vyplnění. Sada dílčích kontrol pak upozorní zpravodajské jednotky na
případné chyby. Formuláře navíc
obsahují všechna období, za která
jsou výkazy požadovány (např. měsíční formuláře mají 12 datových
vrstev). Dále budou mít vyplněny
identifikační údaje, kontakty na
zpracovatele ČSÚ (jméno, telefon,
e-mail) a údaje, kam odeslat výkaz
(e-mail, datová schránka a poštovní adresa ČSÚ). Neméně důleži-

V roce 2013 je do Programu statistických zjišťování zařazeno 110 statistických zjišťování ČSÚ, tj. o čtyři
méně oproti roku 2012. Důvodem
je víceletá periodicita zjišťování či
jejich redukce z úsporných důvodů. Ministerstva provedou 87 statistických zjišťování, což je shodně
o čtyři méně.
V této souvislosti je nutné zmínit, že se počty zjišťování mohou
ještě snížit, přestože je vyhláška již
schválena. Pravděpodobně dojde
k novele vyhlášky, a to na základě
jednání s resorty k usnesení vlády
České republiky č. 634 k Záměru
zefektivnění výkonu státní statistické služby ze dne 29. srpna 2012.
Mezi ČSÚ a pracovišti státní statistické služby probíhají jednání s cílem ještě více snížit administrativní
zátěž produkovanou resortní státní
statistickou službou. Výsledky detailnějších analýz budou předloženy vládě České republiky koncem
tohoto roku.
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