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Poradna
K čemu slouží statistické klasifikace?
K popsání a vymezení určitých jevů
v různých oblastech společnosti.
Statistická klasifikace je systém, jehož jednotlivé položky jsou označeny alfabetickými či numerickými
kódy a hierarchicky uspořádány na
základě nadřazenosti či podřízenosti. Propojení mezi novými a starými
verzemi klasifikací a mezi různými
klasifikacemi navzájem zajišťují tzv.
převodníky. Ty jsou nezbytné pro
zachování kontinuity sledování jevů.
Jaké klasifikace mají nejširší využití?
Klasifikace ekonomické: např. Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE), Klasifikace produkce
(CZ-CPA) atd.; dalšími statistickými
klasifikacemi jsou klasifikace sociální: Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO),
Mezinárodní klasifikace vzdělání
(ISCED 97), Klasifikace postavení
v zaměstnání (CZ-ICSE), Mezinárodní
statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(MKN-10), Klasifikace zhoubných
novotvarů (TNM) atd.. Dále klasifika-

ce účelové: Klasifikace individuální
spotřeby podle účelu (CZ-COICOP),
Klasifikace funkcí vládních institucí
(CZ-COFOG), Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
atd. a klasifikace ostatní: Klasifikace územních statistických jednotek
(CZ-NUTS), Klasifikace stavebních
děl (CZ-CC) atd.
Jakou roli má ČSÚ při tvorbě klasifikací?
ČSÚ vypracovává statistické klasifikace pro potřeby státní statistické
služby na základě právních a normativních předpisů (§ 19 zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů). Statistické klasifikace a jejich aktualizace se zavádějí sdělením ČSÚ
ve Sbírce zákonů ČR. Většina těchto
sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) podle
předpisu Evropských společenství.
Klasifikace spravované odborem
obecné metodiky vycházejí zpravidla z evropských standardů klasifi-

kací, kdy česká verze plně odpovídá evropskému standardu. Některé
evropské standardy však umožňují
vytvoření národní verze klasifikace.
Takovým případem je Klasifikace
činností CZ-NACE. Česká verze je
rozšířena o jednu úroveň v oblastech, kde praxe vyžaduje detailnější členění. K uvedené klasifikaci je
zavedeno 160 národních položek.
Statistické klasifikace jsou závazné podle výše uvedeného zákona
(§ 19 zákona č. 89/1995 Sb.) pouze
pro vztah mezi státní statistickou
službou a respondenty při poskytování statistických údajů v rámci
plnění tzv. zpravodajské povinnosti.
Mohou být využity i pro jiné účely,
pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Interpretace takto využité klasifikace
již není v kompetenci ČSÚ. Většinou
totiž dochází k posunutí výkladu, ke
sloučení více položek, úpravě názvů.

Aktuálním příkladem je využití klasifikace CZ-CPA pro stanovení „režimu
přenesené daňové povinnosti na
DPH ve stavebnictví“ – podle § 92e
zákona o DPH. Režimu přenesené
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH odpovídají služby vymezené sekcí F Stavby a stavební práce
(oddíly 41–43) klasifikace CZ-CPA.
V souvislosti s problematikou přenesené daňové povinnosti v oblasti stavebnictví se ČSÚ vypořádává
s velkým množstvím dotazů týkajících se zatřídění prací z oblasti stavebnictví podle klasifikace CZ-CPA.
Českému statistickému úřadu však
nepřísluší výklad k této daňové problematice, jak bylo vysvětleno výše.
Podrobné informace o všech statistických klasifikacích najdete na
adrese www.czso.cz, záložka Klasifikace, číselníky.

Kdo klasifikace využívá?
Jedním z uživatelů statistických
klasifikací pro jiné než statistické
účely je např. Ministerstvo financí.

Eva Balíková,
Kateřina Složilová
odbor obecné metodiky

