Vážení čtenáři – uživatelé statistické ročenky,
Statistická ročenka České republiky 2009 vychází v roce, jenž byl předznamenán prvním
českým předsednictvím České republiky Evropské unii. Pro Český statistický úřad to znamenalo
privilegium předsedat Pracovní skupině Rady EU pro statistiku a také povinnost vybavit české
předsednictví kvalitními, aktuálními a srovnatelnými informacemi.
Rok 2009 byl rovněž rokem, v němž jsme si připomněli 90 let od vzniku oficiální statistiky
v českých zemích a ve kterém ČSÚ uspořádal mezinárodní konferenci tímto výročím motivovanou:
Statistika – investice do budoucnosti 2. Statistici se více než jindy zamýšleli nad hlavním posláním své
vědy: pravdivě, aktuálně, včas a srozumitelně zobrazovat informace o stavu celé společnosti
a poskytovat tak kvalitní informace pro rozhodování o jejím dalším vývoji.
Po řadě úprav, které byly při přípravách minulých vydání Statistické ročenky vyžádány
uživateli nebo iniciovány změnami v systému sběru a prezentace dat, se podoba této naší tradiční
publikace stabilizovala. Změn v letošní ročence je proto už jen velmi málo, což Vám, uživatelům,
zaručuje maximální srovnatelnost údajů v časových řadách.
Přesto bychom Vás na některé novinky, doporučené uživateli, poskytovateli údajů i redakční
radou, chtěli upozornit.
Dlouhodobé časové řady v kapitole 1. Vybrané ukazatele NH jsou rozšířeny o ukazatele
hrubý domácí důchod, čisté půjčky a výpůjčky, osevní plocha obilovin celkem a studenti a učitelé na
konzervatořích.
Do kapitoly
3. Životní
prostředí
byly
nově
převzaty
od Českého
hydrometeorologického ústavu údaje o skleníkových plynech. Jednotlivé ukazatele o nakládání
s odpady byly doplněny o kódy podle skupin způsobu nakládání s odpadem. Nově je zařazena
v kapitole 9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva časová řada vybraných údajů za první čtyřletý
cyklus šetření Životní podmínky. Kapitola 13. Věda a technologie, informační společnost poprvé
obsahuje údaje o obecních úřadech využívajících v roce 2007 informační technologie ve vztahu
k občanům. Do kapitoly 17. Stavebnictví je opět zařazena tabulka s údaji o stavebních pracích
v tuzemsku podle místa stavby a v kapitole 18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch je
nově uvedena tabulka Tvorba hrubého fixního kapitálu v cestovním ruchu. Do kapitoly 21. Vzdělávání
jsou nově zařazeny informace o uchazečích o studium na veřejných a soukromých vysokých školách
podle formy studia a skupin studijních programů a hlavní výsledky šetření o dalším vzdělávání
dospělých v roce 2007. V kapitole 24. Sociální zabezpečení je nově uplatněno třídění
na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (nemocensky pojištěné), namísto dříve
uváděného třídění podle sektorů, které mělo slabou informační hodnotu. V souvislosti s přijetím
zákona o sociálních službách byla zavedena nová klasifikace zařízení sociálních služeb. Nově jsou
zařazeny podrobné informace o pečovatelské službě, na základě rozpočtové skladby je konstruován
přehled o výdajích územních samospráv na sociální péči a po zavedení zákona o pomoci v hmotné
nouzi jsou nově prezentovány dávky hmotné nouze a dávky sociálních služeb. V kapitole
26. Mezinárodní srovnání jsou v tabulkách nově uváděna data za Eurozónu – EA 15 zemí. Znovu je
letos do ročenky zařazena „příležitostná“ kapitola 28. Volby, která přináší informace o volbách do
zastupitelstev krajů, do Senátu Parlamentu ČR (2008) a do Evropského parlamentu (2009).
Elektronická verze Statistické ročenky bude i v tomto roce svým uživatelům k dispozici tři
měsíce po vydání tištěné publikace zdarma na internetové adrese www.czso.cz.
Stejně jako v minulých letech je třeba na tomto místě vyslovit poděkování všem, kteří se na
přípravě ročenky podíleli, a také NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA, které zajišťuje tisk a distribuci této
publikace.
Doufám, že i v tomto roce budete se Statistickou ročenkou České republiky spokojeni
a zároveň uvítám Vaše další náměty.
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