Vážené čtenářky, vážení čtenáři Statistické ročenky České republiky,
ať již držíte ročenku ČSÚ za rok 2012 v rukou jako knihu, či ji vidíte na obrazovce svého
elektronického zařízení, věřím, že tato publikace bude dobrým pomocníkem pro vaši práci.
Ráda bych vás upozornila na některé zajímavosti, které jsou s letošní statistickou ročenkou
spojeny. Jednak je to skutečnost, že statistická ročenka 2012 je již dvacátým svazkem celostátní
statistické ročenky za dobu existence samostatné České republiky od roku 1993. Přestože v průběhu
této doby došlo i k tak tragické události, jakou byla ničivá povodeň v srpnu 2002, díky nasazení
zaměstnanců Českého statistického úřadu, ale i řady našich partnerských institucí, se tehdy podařilo
převážnou část dat zachránit a uchovat pro budoucnost.
Časové řady prezentované v ročence mají obvykle délku do deseti let. Pokud bychom se však
ohlédli ještě dále, do dějin československých, zjistili bychom, že na našem území se statistická
ročenka vydává nepřetržitě již pozoruhodných padesát pět let. Český statistický úřad disponuje
poměrně rozsáhlými a uživatelsky velmi zajímavými řadami ukazatelů z různých oblastí života naší
společnosti. Abychom zhodnotili naše datové fondy ještě více a umožnili našim uživatelům nahlédnout
hlouběji do historie, rozhodli jsme vydávat historické ročenky, které často sahají až do 19. století,
a někdy i do století 18. Jsem si jista, že i tato díla budou pro vaši práci přínosná a zajímavá.
Statistická ročenka 2012 přináší, vedle již dlouhodobě ustálených informací, i nové údaje,
např. o zahraničním obchodě v Eurozóně či údaje z Agrocenzu 2010. Vedle toho naleznete i nová
data z oblasti informačních a komunikačních technologií a z oblasti výzkumu a vývoje. Příznivce
sportu pak zcela jistě potěší přehled o účasti českých reprezentantů na XXX. letních olympijských
hrách v Londýně. Do ročenky byly zařazeny také první definitivní výsledky Sčítání lidu, domů
a bytů 2011.
Výraznější metodologická změna v ročence je spojená se zavedením nové verze klasifikace
zaměstnání CZ-ISCO, která odpovídá mezinárodnímu standardu ISCO-08 (standard ILO) a která
nahradila dosud používanou KZAM. V souvislosti s tím byly přepočítány některé údaje především
v kapitole 10. Trh práce, ale i v řadě dalších kapitol.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na přípravě a vydání Statistické
ročenky České republiky 2012 podíleli. Členům redakční rady, zaměstnancům Českého statistického
úřadu i dalším spolupracovníkům partnerských institucí.
Vám, vážení uživatelé, přeji, aby se pro vás statistická ročenka stala inspirací a dobrým
základem pro vaše rozhodnutí nejen v roce 2013.
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