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statistické zpracování

Vzkaz respondentům:
váš komfort je naším cílem!
Zpracování statistických dat na krajích v současné době zajišťuje 259 pracovníků
Českého statistického úřadu. I na nich závisí dobré jméno organizace.

Statistické zpracování je soubor
činností, který zajišťuje získání
kvalitních dat pro využití v dalších útvarech ČSÚ.
Procesní fáze statistického zpracování se dělí na přípravu statistického šetření, sběr vyplněných
výkazů a jejich evidenci, urgence
chybějících výkazů, pořízení dat
pomocí unikátního programového vybavení, metodické ověřování správnosti vstupních dat, provedení kontrol podle závazného
technického projektu a odeslání
datových souborů do centrálního
zpracování.
V jednotlivých krocích technologický postup představuje vygenerování základních (výběrových)
souborů z evidenčního systému
EVID a přiřazení konkrétního
statistického výkazu (včetně příloh) konkrétnímu ekonomickému
subjektu. Výjimku tvoří statistická šetření, která mají svůj vlastní
registr a nejsou tudíž na systém
EVID zatím napojena. Podle získaných identifikací probíhá vkládání
příslušných výkazů do obálek a,
po doplnění průvodním dopisem,
rozesílání respondentům. Příjem
vyplněných výkazů je zaznamenáván do evidenčního programu
buď ručně, nebo pomocí čtečky
čárového kódu.

Zvýšení uživatelského
komfortu
Systém EVID je budován jako integrační nástroj, který umožňuje
evidenci kontaktů a veškeré ko-

respondence s vykazujícími jednotkami. Zpracovatelským útvarům provedené záznamy poskytují
zdroj pro vytváření souborů pro
včasné urgence chybějících výkazů, které mohou probíhat zcela
nezávisle na stupni rozpracovanosti následných technologických
postupů. Vykazujícím jednotkám
je již dlouhodobě nabízena možnost elektronického vyplňování výkazů (EPV). Tento způsob
nachází stále nové příznivce,
o čemž svědčí každoroční zvyšování procenta takto zaslaných
vyplněných výkazů. V poslední
době je respondenty využíváno
i zpětné zasílání výkazů datovými
schránkami. Konfigurace datových schránek neumožňuje jako
přílohu k datové zprávě současné
EPV, a proto ČSÚ připravuje pro
respondenty od roku 2013 elektronické výkazy v PDF. Zvýšení
uživatelského komfortu se odrazí
i ve snížení celkové administrativní náročnosti pro respondenty.

Šetrné urgence
Urgování chybějících výkazů je
v současné době prováděno především hromadným zasláním na
emailové adresy, příp. do datových
schránek. Výhodou tohoto způsobu je zajištění lepší adresnosti
zasílaných zpráv, zvýšení rychlosti
vzájemné komunikace a v neposlední řadě též úspora finančních
nákladů za poštovní služby.
Klasické posílání urgencí poštou se využívá dnes již zcela vý-

Kde se výkazy zpracovávají?
Český statistický úřad získává požadovaná data pomocí statistických
formulářů (výkazů). Vyplňují je ekonomické subjekty, které mají ke konkrétnímu statistickému šetření výkaznickou povinnost. Ta je stanovena
programem statistických zjišťování na příslušné období.
Statistické zpracování dat se provádí výhradně odvětvově za celé území
České republiky na sedmi pracovištích krajských správ, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

jimečně, a to především u případů, kde není zajištěn potřebný
kontakt. Operativní řešení neplnění zpravodajské povinnosti
(způsob a četnost urgencí statistických výkazů) je řízeno interní
směrnicí. Systém kontrol správnosti vykázaných dat je definován
v příslušném technickém projektu. Po spuštění kontrolních chodů jsou identifikovány porušené
vazby, které jsou za součinnosti
vykazujících jednotek zpracovatelskými útvary opravovány. Při
opravách dat mohou zpracovatelé u vybraných atributů využít
možnost náhledu do administrativních zdrojů dat.
V případě, že vykazující jednotka trvá na správnosti vykázaných
dat, jsou porušené vazby v systému
ponechány a opatřeny odůvodněním toho stavu v komentářích.

tabulek, které představují celkový
pohled na soubor agregovaných
dat. Po provedených opravách se
provádí závěrečný kontrolní chod,
po jehož odsouhlasení je soubor
připraven na odeslání do centrálního zpracování. Časově i technicky je systém zasílání orientačně
stanoven v technických projektech
a během zpracování operativně
doplněn podrobným harmonogramem.

Informace o statistických šetřeních mohou respondenti získat
na www.czso.cz pod odkazem
Výkazy, sběr dat. V aplikaci Výkazy podle IČO si po zadání
svého IČ může respondent najít veškeré výkazy, ke kterým
mu v aktuálním roce byla stanovena výkaznická povinnost.

Kontrolní tabulky
U některých statistických zpracování je součástí kontrolních mechanismů vytváření kontrolních
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