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Zasedala Česká statistická rada
Dne 26. října proběhlo letos poslední 43. zasedání
České statistické rady.
Jejím klíčovým tématem, projednávaným již v průběhu roku 2012,
byla příprava programu statistických zjišťování na rok 2013.
Nedávno schválená verze vyhlášky o programu počítá s realizací 197 zjišťování, což je o osm
méně než letos. Podobu programu
významně ovlivnily aktivity ČSÚ
a dalších pracovišť státní statistiky
v oblasti snižování administrativní
zátěže respondentů. Předsedkyně
ČSÚ Iva Ritschelová zdůraznila, že
program nelze v současnosti považovat za finální. V návaznosti na
záměr zefektivnění výkonu státní

statistické služby, schválený vládou
letos v srpnu, lze totiž očekávat další
pokles počtu statistických zjišťování. František Konečný, vrchní ředitel sekce obecné metodiky, a Pavla
Trendová, ředitelka odboru obecné
metodiky, vedou v současnosti aktivní jednání s představiteli resortů
o konkrétních možnostech realizace
záměru, o čemž informovali členy
Rady. Koncem listopadu bude vládě předložena informační zpráva
o dalším postupu.
Dalším tématem jednání byla
problematika úsporných opatření a snižování rozpočtu ČSÚ. Jeho očekávaný pokles ve střednědobém horizontu charakterizovala Iva
Ritschelová jako nepřijatelný pro
úřad. Vrchní ředitel sekce ekono-

mické a správní Leoš Nergl shrnul,
že ČSÚ podniká řadu významných
kroků, čímž v posledních letech ročně snižoval výdaje o 30 až 35 mil.
Kč. Významné úspory přineslo např.
aktivní využívání elektronických

tržišť, opatření v logistice a aktivity
v oblasti personální. Během roku
pak byla diskutována třetí a následně čtvrtá etapa organizačních změn.
Značný dopad na procesy úřadu
mělo i zahájení provozu základních
registrů veřejné správy a s tím spojená redukce agendy registru ekonomických subjektů především v krajských pracovištích.
Příští zasedání Rady bude 29.
března 2013. Na programu bude
zpráva o výsledku auditu indexu cen surového dříví, tedy dalšího auditu realizovaného s VŠE
v Praze.

Egor Sidorov
kancelář předsedkyně

VĚDĚLI JSTE, ŽE V EU27…
dosáhla třetina mladých lidí terciárního vzdělání, avšak Česku se

tak společně s Českem (–4 %) i Slovenskem (–15 %) nacházely všechny nové

v tomto směru nedaří?

členské země EU27 (vyjma Polska 7 %). Nejhlouběji za poslední čtyři roky

Podle strategie Evropa 2020 by měla EU27 zvýšit mezi mladými lidmi ve

reálně poklesly maloobchodní tržby v Řecku (o třetinu), Pobaltí, Rumunsku

věku 30–34 let podíl terciárně vzdělaných na 40 %. Této úrovně v roce 2011

a Bulharsku (téměř o čtvrtinu).

dosáhlo 13 členů, především šlo o populačně menší země v čele s Irskem
(49 %). Nadprůměrné vzdělanosti dosahují mladí lidé také v severských

bylo v srpnu 2012 více než 25 mil. osob bez práce, a proti stejnému

zemích a státech Beneluxu, Francii a Velké Británii. Nižší váhu mají terciár-

měsíci roku 2011 to představovalo nárůst o 2,17 mil. osob ?

ně vzdělaní na jihu Evropy (vyjma Španělska s 41 %) a ve středoevropském

Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v EU27 (10,5 %) již třetí měsíc po

prostoru. Česká republika s čtvrtinovým podílem patří v EU27 k těm nej-

sobě dosahovala maximální úrovně ve třetím tisíciletí zatím nedosažené.

slabším. Z našich sousedů si však výrazně lépe vedli jen mladí Poláci (37 %).

Proti srpnu 2011 se zvýšila o 0,8 p. b. Státy s nejnižší nezaměstnaností byly

Vzdělanost mladých se v čase zvyšuje, v roce 2001 měla v EU terciární vzdě-

Rakousko (4,5 %), Lucembursko (5,2 %), Nizozemsko (5,3 %) a Německo

lání necelá čtvrtina osob ve věku 30–34, o desetiletí později téměř 35 %.

(5,5 %). Na opačné straně žebříčku se pak nacházelo Španělsko (25,1 %)

V Česku tento podíl mezi lety 2000–2007 stagnoval, za poslední čtyři roky

a Řecko (24,4 % v červnu 2012). V šesti zemích došlo k meziročnímu poklesu

se však zdvojnásobil.

míry nezaměstnanosti – nejvíce v Estonsku o 3,1 p. b. Největší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti pak byl dosažen v Řecku, a to o 7,2 p. b. Zatímco

pokles maloobchodních tržeb podobně jako v Česku nadále trvá?

v České republice se míra nezaměstnanosti mužů a žen výrazně liší (v srpnu

Ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně poklesly maloobchodní tržby (bez motori-

2012 bylo nezaměstnaných 8 % žen a „jen“ 5,7 % mužů), tak pro celou EU27

stického segmentu) ve stálých cenách (a po očištění o počet pracovních

je hodnota pro obě pohlaví téměř stejná (10,5 % u mužů a 10,6 % u žen).

dní) v EU27 o 0,7 %. Tržby takto klesají již čtyři čtvrtletí po sobě. Ve stejTomáš Mládek, Jiří Kamenický
oddělení svodných analýz

ném období klesaly maloobchodní tržby v 17 zemích EU27, nejcitelněji
v jihoevropském křídle eurozóny (mezi 5–10 %), ale také v krizi dosud
dobře odolávajícímu Nizozemsku (–4 %). V České republice a na Slovensku
klesaly tržby v intencích hodnot celé EU27. Nejvíce rostly tržby v Pobaltí.
Proti „předkrizové základně“ (2. čtvrtletí 2008) vzrostly reálně jen v osmi
zemích – především v hospodářském jádru EU27. Pod úrovní EU (–2 %) se

Celkový konsolidovaný dluh
sektoru vládních institucí
HDP v EU27 (v %)

konec 2. čtvrtletí 2012

84,9 %

