Vážení uživatelé Statistické ročenky,
titul, který jste otevřeli, má právě půlkulaté výročí – v historii České republiky je to jeho 15. svazek
v řadě. V této souvislosti možná stojí za to trochu se ohlédnout. První Statistická ročenka České republiky
v roce 1993 obsahovala kromě údajů za Českou republiku také vybrané ukazatele za zaniklou
Československou federativní republiku, měla 441 stran a byla již částečně dvojjazyčná (měla českoanglické tabulky, předmluvu a obsah). Od roku 1994 jsou vydávané ročenky celé česko-anglické a jejich
rozsah se postupně zvětšoval, v současnosti je téměř dvojnásobný (kolem 800 stránek). Vydání ročenky
bylo zajištěno i v roce 2002, kdy srpnové povodně zcela zničily budovy statistického úřadu v Praze.
S transformací ekonomiky na tržní hospodářství a přípravou na vstup do EU se měnil a přizpůsoboval
i obsah ročenky, řada ukazatelů zanikla a byla nahrazena jinými. K zásadnějším změnám došlo v roce
2000 (nový design) a v roce 2001 (uspořádání a vnitřní struktura kapitol), od té doby je uspořádání
ročenky stabilizované. Vstup do EU v roce 2004 znamenal další ovlivnění jejího obsahu např. z hlediska
prezentování údajů zahraničního obchodu a zavedení standardních strukturálních ukazatelů mezinárodně
porovnatelných v rámci EU. Od roku 1998 je Statistická ročenka vydávána souběžně i elektronicky na
CD–ROM.
Pro Vaši lepší orientaci upozorňuji na letošní novinky v obsahu ročenky. Před rokem
signalizovaná snaha o zlepšování se nejvíce projevila v revizi úvodních metodických textů všech kapitol,
vč. doplnění popisů některých klíčových ukazatelů. Kromě toho:
– v kapitole 3. Životní prostředí jsou tabulky seřazeny podle zaměření do oblastí: území, ovzduší,
odpadové hospodářství, vodní hospodářství a ekonomické oblasti týkající se ŽP. Nově byla zařazena
tabulka Potenciální emise průmyslových fluorovaných skleníkových plynů;
– o dvě nové tabulky – Podrobné členění daní a sociálních příspěvků sektoru vládních institucí a Výdaje
sektoru vládních institucí podle funkcí (COFOG) – je rozšířena kapitola 5. Národní účty;
– do kapitoly 6. Finance přibyla tabulka Výdaje místních rozpočtů podle odvětvového třídění rozpočtové
skladby;
– ustálenou podobu nemá dosud kapitola 13. Věda a technologie, informační společnost, v níž najdete
kromě drobných obsahových změn nově i informace o výdajích na výzkum a vývoj podnikatelského
sektoru v zahraničních afilacích, o zahraničním obchodu s technologicky vyspělým zbožím
a technologickými službami a o použití mobilního telefonu jednotlivci;
– v souvislosti s připravovaným rozšířením Schengenského prostoru (31. 12. 2007) ztrácí smysl sledování
příjezdů zahraničních osob do České republiky a výjezdy občanů ČR do zahraničí v dosavadním pojetí
kapitoly 18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch. Náhradou jsou nově uvedeny základní
ukazatele cestovního ruchu České republiky ze satelitního účtu cestovního ruchu včetně vysvětlující
metodiky;
– změna školského zákona v roce 2005 vyvolala nejen změnu názvu kapitoly 21. (ze Školství na
Vzdělávání), ale i omezení ve sledování a publikování některých údajů. Alespoň částečně jsou tyto
údaje nahrazeny jinými (podobnými, v členění podle zřizovatele) v nově zařazených tabulkách;
– v kapitole 24. Sociální zabezpečení je nově uvedena tabulka o výdajích na sociální ochranu podle
základního systému ESSPROS (= Evropského systému jednotných statistik sociální ochrany);
– pro větší rozmanitost ukazatelů bylo v kapitole 26. Mezinárodní srovnání vypuštěno dělení některých
strukturálních ukazatelů (SI) podle pohlaví a nahrazeno novými ukazateli udržitelného rozvoje (SDI);
– závěrečná kapitola 28. Volby obsahuje výsledky posledních voleb do zastupitelstev obcí a volby do
Senátu Parlamentu ČR v roce 2006.
Na přípravě ročenky spolupracovala řada pracovníků ministerstev a dalších institucí a odborníků
z Českého statistického úřadu. Jim, i nakladatelství Scientia, které ročenku tiskne a rozšiřuje v tuzemsku
i v zahraničí, bych za to rád poděkoval.
Připomínám, že v souladu s politikou diseminace Českého statistického úřadu je Vám tato
Statistická ročenka tři měsíce po vydání k dispozici zdarma v elektronické verzi na
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statisticke_rocenky_ceske_republiky. Doufám také, že svými
připomínkami a náměty (viz adresy na vedlejší stránce) přispějete k dalšímu zkvalitňování ročenky, abyste
v ní nacházeli informace, které Vás zajímají.
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