Vážené čtenářky, vážení čtenáři statistické ročenky,
je to poprvé, kdy mám možnost, vás oslovit prostřednictvím předmluvy našeho základního
zdroje statistických dat – Statistické ročenky ČR 2010.
Je tomu již více než dvacet let, po které využívám uživatelskou statistickou ročenku pro své
odborné aktivity a již více než deset let, kdy jsem se autorsky podílela společně se svými kolegy na
zpracování jedné z jejích kapitol. Tento výstup Českého statistického úřadu má můj velký respekt,
neboť zatím není jiného, takto komplexně pojatého zdroje statistických dat. Statistická ročenka ČR
2010 předkládá v souhrnné podobě rozsáhlou škálu informací nejen pro odborníky, ale také pro
širokou veřejnost, která zde může najít mnoho zajímavých údajů.
Ekonom se seznámí s vývojem národního hospodářství, platební bilancí či cenami. Ekolog si
vyhledá informace o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí či o výdajích na ochranu
životního prostředí. Demograf zase nalezne podrobná fakta, týkající se obyvatelstva. Dalšímu zájemci
poskytuje ročenka údaje o používání mobilních telefonů, počítačů a internetu. Nechybí ani údaje o
struktuře a počtech našich škol a studentů.
Shrnuto, podtrženo – ročenka je plná zajímavých čísel a poskytuje statistickou deskripci
prakticky všech oblastí života naší společnosti. Ucelené třídění dat od regionálních přes
celorepubliková, stejně jako srovnání jednotlivých zemí v rámci Evropské unie, podává skutečně
komplexní statistický přehled o ČR.
Především pro stálé uživatele statistické ročenky bych ráda zdůraznila změny, ke kterým jsme
v zájmu dalšího zlepšení prezentace dat přistoupili.
Došlo k částečné změně koncepce a struktury ročenky. V několika případech naleznete nové
názvy kapitol, změnilo se jejich pořadí a počet. Z kapitol, ve kterých došlo k větším změnám,
připomínám úvodní Přehled platných statistických klasifikací a číselníků, kde čtenář nalezne
komparaci klasifikací OKEČ a CZ-NACE. Nutno připomenout, že data dle nové klasifikace CZ-NACE
nejsou srovnatelná s dříve publikovanými daty v OKEČ. Jedinou výjimkou jsou údaje uváděné
v kapitole Národní účty, které jsou nadále prezentovány podle OKEČ. Dalšími novými klasifikacemi
používanými prvně v této ročence jsou Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO podle mezinárodního
standardu ISCO-08 a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF.
Výrazně upravena je kapitola Stavebnictví. Připomenout mohu ještě kapitolu 26. Kultura a sport, ve
které jsou doplněny údaje o rozhlasovém a televizím vysílání a nově jsou uvedena data o účasti
českých sportovců na XXI. zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010.
Na závěr mi dovolte, abych jménem uživatelů, i jménem svým poděkovala všem pracovníkům
za jejich úsilí, které vynaložili při zpracování ročenky. Dík patří i partnerskému NAKLADATELSTVÍ
SCIENTIA.
Vám všem, kteří budete statistickou ročenku používat při své práci, studiu nebo třeba jen jako
zdroj zajímavých informací, přeji, aby pro vás byla kvalitním pomocníkem a zároveň inspirací. Velmi
rádi uvítáme vaše náměty a doporučení, které nám pomohou do budoucna zlepšovat naše služby.
Užívejte ji hojně, ku prospěchu nás všech.

Iva Ritschelová
předsedkyně Českého statistického úřadu

P.S. Vážení čtenáři, statistickou ročenku naleznete za tři měsíce ode dne vydání také zdarma
v elektronické verzi na webových stránkách úřadu: www.czso.cz.

