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Setkání s hejtmany

Glosář

Běžné nejsou
stálé
Statistici rádi vyjadřují údaje
ve stálých cenách. Je tomu tak
proto, že i ekonomie se zabývá vztahy mezi reálnými veličinami.
Vezměme si například výdaje domácností. V běžných
cenách ukazují, kolik domácnosti vydaly ze své kapsy za
nákup zboží a služeb. Naproti tomu stálé ceny jsou určitá konstrukce, která říká coby
kdyby. To znamená, kolik by
utratily, kdyby se ceny proti minulému čtvrtletí či roku nezměnily. Ukazuje nám
to, jak se změnily reálné výdaje domácností, o kolik více
si mohly dovolit spotřebovat.
Rozlišit správně reálný a cenový vývoj je pro statistiky velmi
důležité a současně je to velmi
těžká úloha. Řada úskalí číhá
při řešení reprezentativnosti,
měření změn v kvalitě, zachycení sezónnosti, slevových akcí
apod. Mezi nejobtížnější statistické disciplíny přitom patří
výpočet deflátoru HDP, který
v sobě odráží prakticky všechny
cenové okruhy, které existují. Přitom na jeho správném
odhadu závisí, zda bude růst
HDP o pár desetinek vyšší nebo nižší. A to je zejména v období, kdy růst osciluje okolo
nuly, vnímáno velmi citlivě.

Marek Rojíček

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová
se koncem roku 2011 setkala s hejtmany některých regionů ČR. Na
společných schůzkách prezentovala
nově vzniklé krajské správy ČSÚ
a představila nové ředitele těchto regionálních pracovišť. Potřeba
vzniku krajských správ je spojena
kromě jiného s potřebou posílení
pravomocí managementu na regionální úrovni.

Výzkum a vývoj
v číslech
V pátek 13. ledna vystoupil v ČSÚ
v rámci cyklu Uživatelé statisti-

ky statistikům Vladimír Albrecht
z Technologického centra Akademie věd ČR. Zhodnotil aktivity
českých výzkumníků v rámcových
programech EU pro výzkum a vývoj. Zmínil se o způsobech financování, resp. kofinancování, a zaměřil se na systém podpory účasti
v rámcovém programu. Ukázal, jak
úspěšné jsou evropské státy ve vědě a výzkumu a kde si stojí Česko.
„Evropa musí udržet excelentní
vědu,“ řekl odborník.

V létě o krajích
Ve dnech 16. a 17. ledna se v ČSÚ
uskutečnilo letos první setkání ředitelek a ředitelů krajských správ
ČSÚ. Cílem jejich setkání bylo
projednat provoz nově vzniklých
útvarů a přípravu tiskových kon-

ferencí k předběžným výsledkům
SLDB 2011 v jednotlivých krajích. V této souvislosti Veronika
Tichá, koordinátorka pro oblast
informačních služeb, sdělila, že
redakční rada časopisu Statistika
a My rozhodla, aby tématem letního dvojčísla byly kraje.

Dánské
předsednictví
První lednový den se předsednictví v Radě EU ujalo Dánsko.
V oblasti statistiky bude úkoly spojené s předsednictvím zajišťovat
tým dánského statistického úřadu
(Danmarks Statistik) v čele s jeho předsedou Janem Plovsingem.
V rámci svého programu Dánsko naváže na výsledky předchozích předsednictví s cílem ukončit projednávání návrhu nařízení
o evropském systému národních
a regionálních účtů (ESA 2010)
a pokračovat v jednání ohledně
nařízení o statistice bezpečí před
trestnou činností. Na programu
bude také pětiletý statistický program na období 2013–2017 a novela nařízení č. 223/2009 o evropské
statistice. Více na: www.dst.dk/
eu2012presidency

Návštěva
předsedkyně
Koncem listopadu 2011 navštívila Český statistický úřad delegace,
kterou vedla Ľudmila Benkovičová,
předsedkyně Štatistického úradu
Slovenskej republiky.
Při setkání s předsedkyní ČSÚ
Ivou Ritschelovou, místopředsedou ČSÚ Stanislavem Drápalem
a dalšími vedoucími pracovníky úřadu byly diskutovány především otázky týkající se sčítání,
nezávislosti statistiky a zajištění
požadavků na produkci evropské
statistiky v podmínkách rozpočtových omezení.

Kvalita života
Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal letos v lednu recenzovaný sborník s plným zněním textů všech příspěvků z konference
Kvalita života v podmínkách globalizace, kterou vloni na podzim
organizoval. Více na http://portal.
statistics.sk/

Výherci ankety

V pátek 20. ledna byli vylosováni
tři z účastníků naší ankety: Lukáš Kosička z Českých Budějovic, Markéta Greplová z Vranovic a Jaroslav Kameník z Jihlavy.
Výhercům blahopřejeme a zasíláme tištěnou Statistickou ročenku České republiky 2011. Všem
ostatním děkujeme za poskytnutí
zpětné vazby. Kdo bude mít zájem ještě do naší ankety přispět,
najde ji na: http://www.czso.cz/
csu/2011edicniplan.nsf/o/1804-11-m10_2011-anketa_casopisu_statistika_&_my__podelte_
se_o_vas_nazor

Sčítání v regionech
Ve dnech 23.–26. ledna představily
krajské správy ČSÚ na tiskových
konferencích ve všech krajských
městech předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Více
na www. scitani.cz

