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Glosář

Přestali jsme
jezdit auty
zbytečně
Ředitelé krajských správ mají
zcela jiné – větší – kompetence,
než měli regionální zmocněnci. Proto také mohou nastavit
různá opatření, která skutečně
povedou k úsporám. Za prvních pět měsíců letošního roku
v porovnání s obdobím loňského roku ušetřili například na
tuzemském cestovném docela
dost peněz – konkrétně přes
tři čtvrtě milionu korun. Jak
se jim to povedlo? Řekla bych,
že tím, že dokážou lépe plánovat a organizovat služební
cesty. Už se nevysílají dvě auta ČSÚ do jedné lokality, ale
pokud problém „nehoří“, vyčká pracovník na moment, kdy
se vyšle do cíle auto i s jinými
agendami. Ředitelé dbají také
na to, aby se počet služebních
cest absolutně snižoval. Omezují rovněž cestování soukromými vozidly. I když krajští
ředitelé neobdrželi vlastní rozpočet pro regionální pracoviště,
je vidět, že si svoji funkci vzali
jako dobří hospodáři k srdci.
Přijímají taková opatření, která úřadu šetří peníze.
Kateřina Škarková
ředitelka odboru veřejných
zakázek a právních služeb

informujeme

Monografie
o cestovním ruchu
Poslední květnový den byly na půdě Vysoké školy hotelové v Praze
slavnostně pokřtěny dvě odborné
monografie: Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím
rozvoje cestovního ruchu a Statistiky cestovního ruchu, které byly
zpracovány v rámci výzkumného
projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Autorsky se na nich
podíleli i pracovníci oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ. Odborná monografie Statistiky cestovního ruchu by měla přispět ke
snadnějšímu a aktivnějšímu využívání statistických dat, na kterých lze dokumentovat vývoj tohoto odvětví. Součástí publikace je
i vývoj statistik cestovního ruchu
na příkladu Česka z historického
hlediska.

Imputované
nájemné
V první červencové dekádě se
v budově ČSÚ v Praze 10 na Skalce
uskutečnil seminář na téma Stratifikační metoda imputovaného
nájemného, který připravil odbor
ročních národních účtů. Vystoupili
na něm odborní pracovníci Helena Houžvičková, Luboš Votoček
a vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik Marek Rojíček.
Cílem jejich prezentací bylo objasnit metodiku, která s imputovaným

nájemným souvisí. Další příspěvek
byl od Jiřího Mrázka z odboru statistiky cen, který se zaměřil na téma Imputované nájemné v indexu
spotřebitelských cen.

byly výsledky auditu cenové statistiky na ČSÚ. Předsedkyně úřadu
Iva Ritschelová podala informaci
o Záměru zefektivnění výkonu
státní statistické služby a předložila návrh vládního materiálu
Závazek důvěryhodnosti statistiky. Členové rady byli spraveni
o přípravě statistických zjišťování
na rok 2013 a vyslechli si situační
zprávu o řešení projektu základních registrů. Místopředseda ČSÚ
Stanislav Drápal hovořil o realizaci SLDB 2011.

Předsedkyně ČSÚ
na Q2012

Dvě ceny za sčítání
Osvětová a informační kampaň
k SLDB 2011 získala letos na jaře další dvě významná ocenění.
V soutěži Český direkt & promo
získala agentura McCann Erickson
Prague/Momentum bronzovou
medaili v kategorii integrovaná
komunikace za kampaň objasňující význam SLDB 2011. V klání
Česká cena za Public Relations zase obdržela agentura Ewing Public
Relations v kategorii korporátní
komunikace stříbrné ocenění za
komunikační zajištění sčítání. Aktivní komunikace se ČSÚ vyplatila. Obyvatelé vyplnili a odevzdali
97,5 % sčítacích formulářů. Žádný
regionální ani centrální politik nevystoupil proti sčítání a naprosté
většině veřejnosti se podařilo vysvětlit jeho význam.

Zasedání České
statistické rady
V pátek 22. června se v ústředí
ČSÚ v Praze 10 na Skalce uskutečnilo již 42. zasedání České statistické rady. Předmětem jednání

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se zúčastnila na konci května
konference Q2012 v Athénách.
Jednalo se o 5. ročník této významné statistické akce, která se
s dvouletou periodicitou koná od
roku 2001. Hlavním tématem bylo řízení kvality ve statistice, a to
zejména za pomoci metodologického rozvoje a inovací v oblasti
statistických systémů. Aktivně byla diskutována problematika vlivu
světové finanční a ekonomické
krize na kvalitu oficiální statistiky. Iva Ritschelová zahájila druhý den konference příspěvkem

o problematice udržování kvality
ve statistice v reakci na současné
výzvy globalizujícího se světa. Ve
svém projevu zdůraznila význam
zohledňování potřeb uživatelů
jako integrální součásti procesů
řízení kvality. Podrobně se věnovala dichotomii mezi neustále se
zvyšujícími požadavky na státní
statistické úřady a významnou
redukcí disponibilních zdrojů.

„Je nutné se oprostit od zažitých
modelů, které měly smysl v minulosti, a jít vstříc novým výzvám
vyžadujícím nové nápady a řešení,“ uvedla na závěr.

Cesta na Slovensko

v Nitře. Vyměnili si aktuální zkušenosti se šířením informací v elektronické i tištěné podobě, s přípravou
výstupů z nedávného sčítání lidu,
domů a bytů, aktivitami v rámci
přeshraniční spolupráce a v dalších
oblastech. Při jednání v Nitře se seznámili s organizační strukturou,
základními úkoly krajského pracoviště a s regionálními publikacemi.

Nové www krajů

Ve dnech 20. a 21. června navštívili zástupci odboru informačních
služeb kolegy na ústředí Štatistického úradu Slovenskej republiky
v Bratislavě a na krajském pracovišti

První letní den spustil ČSÚ internetové stránky krajských správ
v novém designu. Cílem je nabídnout uživatelům statistiky co nejsnazší orientaci na webu a rychlý
přístup k regionálním informacím. Stránky vycházejí ze struktury a grafické podoby webu ústředí
ČSÚ. Jejich hlavním posláním je
poskytnout specifické statistické
údaje o daném regionu, a to v tako-

vém detailním územním členění,
které web ústředí nenabízí.
Stránky jednotlivých krajských
správ ČSÚ najdete v sekci Regionální údaje na hlavní stránce ČSÚ
www.czso.cz po kliknutí na mapku.

Vernisáž výstavy
Povodně 2002
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a pomáhali povodněmi postiženým
zaměstnancům. Poděkovali také
všem pracovníkům, kteří poskytli materiál k výstavě a podělili se
s ostatními o své vzpomínky. Výstava potrvá do poloviny září 2012.
Prohlédnout si ji můžete ve veřejně
přístupných prostorách v 1. patře
budovy ČSÚ v Praze na Skalce (Na
padesátém 81, Praha 10, vedle stanice trasy Metra A Skalka).

Ve středu 20. června se v prostorách ČSÚ v Praze uskutečnila
vernisáž k výstavě Povodeň 2002.
Expozice mapuje, jak živel zasáhl
ČSÚ. Výstavu zahájili předsedkyně
ČSÚ Iva Ritschelová a ředitel odboru vnější komunikace Michal
Novotný. Uvedli několik faktů týkajících se povodní v roce 2002
a zavzpomínali na nejdůležitější
okamžiky. Vyzvedli zásluhy všech
pracovníků ČSÚ, kteří v průběhu
povodní i po nich intenzivně pracovali na záchraně majetku úřadu

VĚDĚLI JSTE, ŽE V EU27…
v květnu růst cen zpomalil, avšak inflace v České republice zůstala nad

Evropy. Nejméně pak ve státech Beneluxu, kde trh práce s širokou nabídkou

úrovní Evropské unie?

flexibilních forem úvazku skýtá více možností vybrat si práci šitou „na míru“.

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR (+3,5 %)
převyšoval v květnu úroveň EU27 (+2,6 %) i zemí eurozóny (+2,4 %). Tento

je největším letištěm podle počtu odbavených cestujících Heathrow

stav trvá od počátku tohoto roku. V letech 2010 a 2011 tomu však bylo na-

v Londýně?

opak. Meziroční květnová inflace zařadila Česko na šesté místo v EU. Z po-

V roce 2010 odbavilo 65,7 mil. cestujících a je i nejvýznamnějším místem pro

pulačně významnějších zemí nás předstihly jen Maďarsko (5,4 %) a nepa-

lety mimo EU (39 mil. cestujících). Nejfrekventovanějším letištěm pro lety

trně i Polsko. U ostatních sousedů, kromě Slovenska, rostly ceny pomaleji

uvnitř EU27 je amsterodamský Schiphol (24,6 mil.) a pro lety vnitrostátní

– mírně nad 2 %. Inflaci v Česku dostaly nad průměr EU ceny bydlení (včet-

madridské Barajas (18,8 mil.). Za Heathrow v první pětce následují Paříž (le-

ně energií), potravin a nealkoholických nápojů a náklady na zdraví, které

tiště Charles de Gaulle, 58 mil.), Frankfurt nad Mohanem (52,6 mil.), Madrid

v květnu meziročně vzrostly o 4–6 p. b. více než v celé EU. Na rozdíl od EU

(Barajas, 49,8 mil.) a Amsterodam (Schiphol, 45,1 mil.). Pražská Ruzyně podle

u nás dlouhodobě mírně klesají ceny odívání a obuvi, bytového vybavení

počtu odbavených cestujících v roce 2010 obsadila 27. místo s 11,5 mil. pa-

a zařízení pro domácnosti.

sažérů a proti předchozímu roku jí ubylo 0,8 % klientů. Největší nárůst pasažérů mezi třiceti největšími letišti zaznamenalo v roce 2010 letiště Kastrup

pracuje na kratší úvazek více zaměstnaných než v České republice?

v Kodani (+ 9,1 %), naopak největší úbytek byl v irském Dublinu (–10,1 %).

Podobně jako ve všech nových členských zemích Evropské unie tak i v České
Tomáš Mládek, Jiří Kamenický
oddělení svodných analýz

republice přetrvává nízký podíl osob zaměstnaných na zkrácený úvazek (v roce 2011 to bylo 5,4 %, méně měly jen Bulharsko a Slovensko). Zatímco přání
odpracovat více hodin vyslovil v Česku jen každý desátý pracující na částečný
úvazek, v ostatních zemích EU každý pátý. Toto přání lze chápat i jako vyjádření nespokojenosti se současným úvazkem. Odpracovat více hodin by nejvíce
chtěli takto pracující ve většině nových členských zemí EU a též v zemích jižní

Míra nezaměstnanosti
mladých (do 25 let) v EU27

květen 2012
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