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VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE,
dovolte nám seznámit Vás s naším projektem Redesign statistického informačního systému
v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR, který všem stranám přinese řadu výhod.
Pro respondenty: Snížení časové náročnosti vyplňování statistických výkazů, možnost vyplňovat elektronické výkazy přímo na webu ČSÚ www.vykazy.cz nebo ve formátu PDF.
Pro zaměstnance ČSÚ: Zefektivnění procesu zpracování dat a zvýšení prestiže ČSÚ.
Pro státní rozpočet: Stabilita výdajů.
Pro veřejnost: Zvýšení dostupnosti informací, možnost získávat data podle individuálních
požadavků. Kvalita a bezpečnost informací.

Náš projekt skončí v polovině roku 2014, avšak využívat jeho výhod budete moci už dříve.
S jeho výstupy jste se setkali již v lednu 2013, kdy Vám bylo zasláno souhrnné oznámení o zpravodajské povinnosti. Ve stejné době jste od nás do Vašich datových
schránek nebo na e-mail dostali výkazy v PDF formátu. V průběhu roku zkvalitníme naše
webové stránky. Z naší veřejné databáze si pak budete moci stáhnout data podle svých
vlastních potřeb.

Počítáme s Vámi
Váš Český statistický úřad
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1. STATISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Český statistický úřad dlouhodobě usiluje o změny, které podporují snižování administrativní
zátěže respondentů. Zároveň dbá na to, aby nebyla ohrožena kvalita a dostupnost statistických informací.
Statistický informační systém (SIS) je složen z nástrojů a metodik, které jsou využívány při
sběru dat, tvorbě statistických informací i jejich prezentaci. Změny SIS se dotýkají celého produkčního procesu. Ten začíná sběrem dat – ať už od respondentů nebo přenosem údajů ze zdrojů jiných ústředních orgánů státní správy, pokračuje kontrolou dat a na
závěr, při deﬁnitivním zpracování dat, vznikají statistické informace. Vše končí prezentováním
dat na veřejnosti formou tzv. výstupů ČSÚ.

2. PROJEKT ŠETŘÍ PENÍZE
Projekt je vyvrcholením několikaleté snahy Českého statistického úřadu o snížení administrativní zátěže respondentů.
Již v roce 2005 si Úřad stanovil dvě základní priority:1) změnu systému sběru dat od respondentů, 2) úpravu metodik, standardů a nástrojů, které se používají při tvorbě statistických
informací.
Tvůrci projektu vytvořili nové postupy, jež se poprvé významným způsobem projevily už
v roce 2008. Zredukovala se nejvíce zatěžující zjišťování a snížil se počet obesílaných respondentů. Výsledkem těchto změn bylo například zrušení zjišťování u 28 tis. malých a středních podnikatelů.
Již před zahájením projektu ﬁnancovaného z peněz EU tak Český statistický úřad snížil zátěž
respondentů mezi roky 2005 až 2011 o 47,1 %, což ve ﬁnančním vyjádření představuje
snížení roční administrativní zátěže o 306,9 mil. Kč z 579,8 mil. Kč. Další snižování je možné
zejména změnou technologií, na niž získal úřad prostředky z EU.

3. CÍLE PROJEKTU
Snižovat zátěž respondentů cestou větší elektronizace je hlavním cílem našeho projektu. Od Vás zase očekáváme, že nám v tom budete pomáhat. Rádi bychom totiž zvyšovali
kvalitu a dostupnost statistických informací pro všechny uživatele. Využívat budeme i registry
a administrativní zdroje dat ústředních orgánů státní správy.
Abychom dosáhli našeho cíle, musíme integrovat postupy, nástroje a technologie, které se používají při tvorbě statistických informací. To znamená, že budeme měnit
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nástroje interních produkčních procesů. Ty totiž umožňují využívat administrativní zdroje dat
a informace z podnikových informačních systémů pro vytváření statistických údajů. Klademe
důraz na optimalizaci tvorby statistických informací v ČSÚ, na vytvoření integrovaného modelu statistických úloh a integraci matematicko-statistických metodik a postupů.

4. NOVÉ NÁSTROJE
Pro sběr a šíření statistických informací budou v projektu vytvořeny nové efektivní nástroje. Co
si pod tím můžete představit? Tak například dokončení systému pro tvorbu informací o zveřejňovaných datech, tzv. statistického metainformačního systému. Dále pak nástroje pro tvorbu
výkazů a pro sestavení dokumentací ke zpracování, tzv. technických projektů. Důležité bude
navrhnout a uvést do praxe nástroje pro sběr a zpracování vstupních dat jak respondenty, tak
pro interní využití, a také pro centrální zpracování. Tyto nástroje budou zahrnovat: a) úložiště
transakčních dat pro centrální zpracování, b) pracovní procesy s daty, c) společnou metodu
dopočtů, d) nástroje pro zajištění měření kvality, e) nástroje pro tvorbu analytických zpracovatelských výstupů, zpracování expertních odhadů apod.
Významným integračním prvkem projektu je dokončení jednotného datového úložiště (datového skladu) a datových tržišť, a to včetně propojení informací datového skladu
na veřejnou databázi ČSÚ. Dále pak zajištění poskytování statistických informací uživatelům
prostřednictvím webových stránek a informačních služeb ČSÚ.
Nové nástroje se budou používat v celém statistickém systému: při posuzování požadavků
uživatelů dat, při přípravě statistické úlohy, tiskopisů a technických projektů statistického zpracování. Dále pak při programové přípravě a zpracování statistických úloh a administrativních
dat. Realizovat se budou při centrálním zpracování, schvalování a uvolňování dat, při analýze dat a při prvotní ochraně důvěrnosti statistických informací. Počítá se s jejich využitím při
uživatelské analýze, při poskytování statistických informací a dat.
Rozvíjet se budou také registry (správa registrů ČSÚ a dalších podpůrných statistických
databází), správa statistického metainformačního systému (SMS), správa datového fondu
(datový sklad, datová tržiště), technologické a systémové prostředí informačních a komunikačních technologií.

5. ZMĚNY JIŽ V ROCE 2013
Již začátkem roku 2013 jsme Vám zaslali do Vašich datových schránek informaci o novém
způsobu distribuce statistických výkazů, stejně jako souhrnné oznámení o zpravodajské povinnosti, abyste věděli, jak včas a správně plnit své povinnosti vůči ČSÚ.
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Ti z Vás, kdo datovou schránku nemají, obdrží výkazy v papírové podobě. Zároveň však mají
možnost stáhnout si z našich webových stránek editovatelné PDF a vyplněné je elektronicky zaslat do ČSÚ na určené e-mailové adresy. PDF výkazy jsou sestavovány individuálně
pro každou zpravodajskou jednotku. Mají již předvyplněné identiﬁkační položky a kontaktní
údaje na zpracovatele v ČSÚ.
Všechny elektronické výkazy jsou dostupné na webové adrese www.vykazy.cz v části
Výkazy podle IČO. Po zadání Vaší identiﬁkace (obvykle IČO) se Vám zobrazí seznam
všech Vašich výkazů, elektronické programové vybavení známé pod zkratkou EPV, dále metodické a organizační pokyny a metodické návody. Nechybí ani kontakty na zpracovatele
– pracovníky příslušných pracovišť ČSÚ, kteří Vám v případě nouze vždy ochotně a rádi
poradí.
Nezapomeňte, že zpravodajská povinnost je stanovena podle § 2 a § 10, odst. 3
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a pro každý rok je upravena
vyhláškou o Programu statistických zjišťování (pro rok 2013 vyhláškou
č. 343/2012 Sb.).

6. VÝSTUPY V ROCE 2014
V roce 2014 pro Vás připravíme novou webovou stránku, která bude propojená
s veřejnou databází. Tímto bude zajištěna dostupnost statistických informací a jejich kvalita.
Přímým propojením veřejné databáze s centrálním datovým úložištěm se zajistí aktualizace
informací na webu ČSÚ.
Budete mít k dispozici webovou aplikaci pro přímé pořizování statistických výkazů,
která Vám umožní efektivnější správu Vašich statistických výkazů a jejich sdílení v rámci Vaší ﬁrmy.
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