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Ing. Jan Fischer, CSc.
předseda ČSÚ

1. Úvodní slovo předsedy
Český statistický úřad v roce 2007 pokračoval v plnění úkolů, které mu ukládá zákon o státní
statistické službě a další předpisy. Je to na první pohled banální sdělení. Ovšem skrývá se
za ním náročná každodenní práce několika stovek lidí, špičkových profesionálů, kteří tvoří tým
statistického úřadu, jeho pražskou centrálu, krajská zastoupení, tazatelskou síť a zpracovatelská pracoviště.
Skrývá se za ním i naprosto neodmyslitelná práce, kterou ve prospěch kvalitních a věrohodných statistických ukazatelů odvádějí stovky a tisíce zpravodajských jednotek při poskytování
nezbytných dat. Jsem si vědom, že to pro ně znamená nemalou zátěž.
Naším cílem je tuto zátěž snižovat postupným nahrazováním informacemi z jiných datových
bází. V roce 2007 proto uzavřel Český statistický úřad generální dohodu s Ministerstvem
financí ČR, která statistikům otevírá cestu k administrativním zdrojům dat, zejména z daňových
registrů. Pro respondenty by to mělo znamenat jednodušší statistické výkazy očištěné
od takových informací, které zpravodajské jednotky již jednou státním orgánům poskytly.
Český statistický úřad byl loni aktivní i v legislativní oblasti. Zmíním se o přípravě věcného
záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, který úspěšně prošel vládním schvalovacím procesem. Jde o odborně i legislativně náročný předpis, o který se bude opírat
celonárodní akce nebývalého rozsahu. Ta bude součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů, jež koordinuje Organizace spojených národů a v rámci Evropské unie
se počítá s přijetím závazné směrnice. Nebylo náhodou, že návrh zákona o SLDB 2011 byl
zařazen do pilotního projektu vlády České republiky, který má ověřit metodiku pro zapojení
veřejnosti do přípravy legislativních dokumentů.
Kvalita a spolehlivost statistických výstupů patří k tomu nejdůležitějšímu, čemu věnujeme trvalou pozornost. Proto také ČSÚ už pátý rok uplatňuje metody a principy celkového řízení kvality
TQM. V praxi to obnáší formulování, uplatňování a kontrolu tzv. politik řízení kvality, koordinaci
metodických auditů jednotlivých statistických oborů a například také realizaci sebehodnocení
Modelem Excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). S ním se loni
vůbec poprvé ČSÚ zúčastnil soutěže o Cenu České republiky za jakost a v kategorii Veřejná
správa se dostal mezi pět oceněných. Dalším ohodnocením péče o zvyšování kvality produktů
a služeb byla Cena Ministerstva vnitra pro ČSÚ jako „Organizaci zvyšující kvalitu veřejné
služby za rok 2007“.
Velmi si vážím faktu, že v pravidelném reprezentativním šetření Centra pro výzkum veřejného
mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR se Český statistický úřad těší vysoké
důvěře široké veřejnosti a že samotný ČSÚ a jeho činnost velká většina veřejnosti (73 %)
považuje za užitečné.
Na závěr bych se rád zmínil o jednom významném prvku v oblasti mezinárodních aktivit. Stojí
za pozornost, že Český statistický úřad již před časem přestal být konzumentem zahraniční
pomoci při rozvoji vlastních statistických systémů, ale sám se stal jejím aktivním „exportérem“.
V rámci pomoci zemím procházejícím transformací se zapojil do úsilí mezinárodní statistické
komunity o rozvoj statistiky v celosvětovém měřítku. V roce 2007 se tak ČSÚ podílel na asistenčních projektech v Bulharsku, Makedonii, Maďarsku, Litvě, Rusku, Turecku, Kyrgyzstánu
a Uzbekistánu.

Jan Fischer
předseda ČSÚ
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2. Postavení Českého statistického úřadu
ve společnosti
2.1 Ze statutu ČSÚ
Poslání, úkoly, organizační uspořádání, práva a povinnosti Českého statistického úřadu jako
ústředního orgánu státní správy upravuje zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů.
Základním posláním Českého statistického úřadu je vytvářet objektivní a ucelený obraz
ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích
částí. Získaná statistická data analyzuje a porovnává s mezinárodním vývojem. Zajišťuje
jejich srovnatelnost ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní statistické
podklady a zajišťuje úplnou harmonizaci metodických nástrojů, zásad a předpisů s platností
pro celou státní statistickou službu České republiky s předpisy Evropské unie.
ČSÚ koordinuje státní statistickou službu v rámci České republiky.
V souladu s platnými zákony zajišťuje nezávislé zpracování a publikování výsledků voleb
a celostátních referend.
Výsledky své činnosti Úřad zveřejňuje prostřednictvím internetu, formou tištěných publikací
a na elektronických nosičích.
ČSÚ zajišťuje zpravodajskou povinnost za Českou republiku vůči mezinárodním vládním
organizacím na úseku oficiální statistiky.
Při výkonu svých činností se řídí právními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána a které byly uveřejněny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, statutem a usneseními vlády.
ČSÚ plně respektuje zásadu nezávislosti a nestrannosti statistické služby. Důsledně dbá
na zajištění důvěrnosti veškerých individuálních dat, která získal v rámci vlastních statistických
zjišťování, ze zjišťování prováděných jinými pracovišti státní statistické služby a z administrativních zdrojů. Veškerým získaným údajům poskytuje ochranu a používá je výhradně pro
statistické účely. Při vytváření statistických informací postupuje ČSÚ tak, aby nebyla narušena
objektivita dat. Dbá na to, aby veškeré používané zásady, metody a nástroje byly jasně
a srozumitelně definovány a aby byly transparentní a přístupné pro kontrolu objektivnosti
vytvářených informací. Při své činnosti plně respektuje základní principy oficiální statistiky
přijaté Statistickou komisí Organizace spojených národů.
ČSÚ je odborným garantem veškeré metodiky státní statistické služby na území České
republiky.
ČSÚ spolupracuje s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti, odbornou
veřejností i se zástupci zpravodajských jednotek a vytváří podmínky k součinnosti s nimi.
Koordinuje poskytování dat a informací státní statistické služby mezinárodním institucím
i stanoviska České republiky, týkající se státní statistické služby na mezinárodní úrovni.
Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými institucemi.
Při provádění statistických zjišťování se ČSÚ vůči fyzickým a právnickým osobám řídí
hledisky potřebnosti a hospodárnosti těchto zjišťování. Dbá především na to, aby zatěžování
zpravodajských jednotek a náklady na tato zjišťování nepřekročily nezbytně nutnou a objektivně zdůvodněnou míru.
Veřejnosti poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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Majetek, s nímž ČSÚ hospodaří, je ve vlastnictví státu. Podle zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, je ČSÚ organizační složkou státu se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.
V čele ČSÚ stojí předseda jmenovaný na návrh vlády prezidentem republiky. Poradním
orgánem ČSÚ je Česká statistická rada, v jejímž čele stojí předseda ČSÚ. Poradními orgány
předsedy jsou porada vedení, kolegium a další sbory. Působnost a složení poradních
orgánů předsedy upravuje jednací řád.

Česká statistická rada
V čele České statistické rady je předseda ČSÚ. Členy jmenuje z řad odborníků statistické
teorie a praxe. Rada má nejméně 11 a nejvíce 25 členů.
Rada projednává a zaujímá stanoviska


k návrhům zásad a obsahu statistických zjišťování;



k návrhům obecně závazných právních předpisů týkajících se státní statistické služby,
které připravuje ČSÚ;



ke koncepčním otázkám rozvoje státní statistické služby.

Členství v radě je osobní a čestné, nezakládá nárok na odměnu. Členové rady jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o státním, hospodářském a služebním tajemství, s nímž přišli v souvislosti s výkonem funkce do styku.
V roce 2007 byli členy České statistické rady tito odborníci:
Ing. Jan Fischer, CSc., předseda ČSÚ, předseda České statistické rady
Prof. Ing. Jan Seger, CSc., děkan Fakulty statistiky a informatiky, VŠE Praha,
místopředseda České statistické rady
Jaroslav Dostal, CSc., zástupce České asociace pojišťoven
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor VŠE
JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel sekce Ministerstva vnitra ČR
Ing. Ivo Hering, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR
Ing. Stanislava Janáčková, CSc., poradkyně prezidenta republiky
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., profesorka Katedry pravděpodobnosti a matematické
statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ing. Jiří Kohoutek, člen představenstva Hospodářské komory ČR
Ing. Josef Kraus, CSc., Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Mgr. Vlasta Mazánková, ředitelka Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK
Mgr. Bedřich Myšička, ředitel ekonomického odboru MPSV ČR
Ing. Edvard Outrata
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prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc., děkan Fakulty sociálně ekonomické, Univerzita J. E. Purkyně
doc. Ing. Eduard Souček, CSc.
Ing. Michal Ševera, CSc., Svaz obchodu a cestovního ruchu
Ing. Pavel Štěpánek, CSc., náměstek výkonného ředitele, Česká bankovní asociace
doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, PhD., vrchní ředitel a člen bankovní rady,
Česká národní banka
Ing. Daniel Toušek, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR
Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí ČR
Tajemnicí rady byla Mgr. Jana Zdráhalová, ředitelka Kanceláře předsedy ČSÚ

Porada vedení
Zabývá se zejména operativním řízením úřadu, zajišťováním a plněním aktuálních úkolů,
případně dalšími úkoly, které vyžadují rozhodnutí předsedy ČSÚ, protokoluje důležitá
rozhodnutí přijatá na jiných řídících fórech ČSÚ.
Členy porady vedení v roce 2007 byli:
Ing. Jan Fischer, CSc., předseda ČSÚ
Ing. Jiří Křovák, CSc., 1. místopředseda ČSÚ
Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ
Ing. Jan Matějček, CSc., vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů
Ivo Makalouš, vrchní ředitel Sekce statistických zpracování
Ing. Marek Rojíček, vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik
Ing. Josef Vlášek, vrchní ředitel Sekce produkčních statistik
Ing. Jan Srb, vrchní ředitel Sekce demografie a sociálních statistik
Ing. Petra Kuncová, vrchní ředitelka Sekce analýz a diseminace
Ing. Ladislava Schwarzová, vrchní ředitelka Sekce ekonomické a správní
Mgr. Jana Zdráhalová, ředitelka Kanceláře předsedy ČSÚ
Ing. Marcela Provazníková, ředitelka Odboru personalistiky a mezd
Ing. Hana Šlégrová, ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce
Mgr. Roman Prorok, tiskový mluvčí předsedy ČSÚ

Kolegium
Projednává především koncepční materiály ze sféry státní statistické služby plynoucí z funkce
a poslání Českého statistického úřadu, program statistických zjišťování a další úkoly, o kterých
rozhoduje předseda ČSÚ. Členy kolegia jsou všichni členové porady vedení a ředitelé některých odborů.
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2.2 Schéma

2.3 Společná fotografie členů porady vedení
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3. Hlavní výsledky v roce 2007
3.1 Systémy řízení kvality
TQM aktivity ČSÚ v roce 2007
Rok 2007 byl již pátým rokem systematického uplatňování metod a principů celkového řízení
kvality TQM1) . Zkušenosti uplynulých pěti let jsou velice dobré. Principy a metody TQM se
staly součástí každodenního života Českého statistického úřadu. Převážnou většinou pracovníků úřadu již nejsou vnímány jako „něco navíc“, nad rámcem rutinní statistické práce.
TQM zcela jistě přispělo k celkovému zkvalitnění a zlepšení jak v oblasti managementu úřadu,
tak i v oblasti statistiky, statistických výstupů a jejich diseminace. Činnosti spojené s celkovým
řízením kvality v ČSÚ řídí a koordinuje od roku 2003 Výbor TQM.
Těchto činností je celá řada: od formulování politik ČSÚ v oblasti (řízení) kvality, přes realizaci
sebehodnocení ČSÚ Modelem Excelence EFQM2), koordinování metodických auditů jednotlivých segmentů statistiky, až po zajišťování anket nejrůznějšího druhu. V roce 2007 se uskutečnila pravidelná anketa názorů zaměstnanců a anketa spokojenosti uživatelů. Některé
TQM aktivity jsou vykonávány trvale, resp. průběžně, jiné mají jednorázový charakter. Tento
dokument zahrnuje aktivity vztahující se k roku 2007.
Stejně jako v roce 2006 zaznamenal ČSÚ i v roce 2007 některá významná veřejná ocenění,
která jsou nepochybně oceněními jeho systematické péče o zvyšování celkové kvality
produktů a služeb. Koncem roku 2007 získal ČSÚ Cenu Ministerstva vnitra jako „Organizace
zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007“. V roce 2007 se ČSÚ poprvé v historii zúčastnil
svým sebehodnocením EFQM soutěže o Cenu České republiky za jakost. V kategorii Veřejná
správa – hodnocení podle Modelu Excelence EFQM – se dostal mezi pět oceněných a získal
„Ocenění za zapojení organizace“. Blíže viz kapitola 4.
V opakovaném reprezentativním průzkumu veřejného mínění Obraz ČSÚ u české veřejnosti
(podrobněji viz níže) pořádaném již podruhé Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR se ČSÚ (v souvislosti hodnocení jiných organizací) opět ocitl mezi
institucemi s nejvyšší důvěrou v zemi.
Nesporným oceněním přínosu ČSÚ ke zvyšování kvality ve statistice na mezinárodním poli
bylo zařazení tří vedoucích pracovníků úřadu do skupiny expertů Eurostatu, kteří se v roce
2007 podíleli na tzv. peer reviews ke Kodexu evropské statistiky (blíže viz kapitola 5). Tito
experti konají mise – hodnocení na místě – k plnění Kodexu v jednotlivých členských zemích.
Naši experti se zúčastnili těchto misí v Bulharsku, Dánsku, Finsku, na Islandu a na Maltě.
Všechna tato významná hodnocení chápeme na straně jedné jako výraz ocenění minulé
i současné činnosti ČSÚ v oblasti zvyšování kvality produktů a služeb. Na straně druhé
pro nás znamenají vysoko nastavenou laťku a závazek do budoucnosti.
Obraz ČSÚ u české veřejnosti
Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České
republiky provedlo již podruhé výzkum veřejného mínění „Obraz ČSÚ u české veřejnosti“.
Výsledky se příliš nelišily od předchozího roku; pokud došlo ke zhoršení, pak zejména
díky nerozhodnutým respondentům. Výzkum přinesl tyto nejdůležitější výsledky:


1)

2)
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ČSÚ se u české veřejnosti těší převládající důvěře, neboť 60 % občanů mu důvěřuje
a pouze 19 % nedůvěřuje.
TQM = Total Quality Management, tj. Celková kvalita řízení, či alternativně překládáno jako Celkové
řízení kvality.
EFQM = European Foundation for Quality Management



V povědomí veřejnosti je činnost ČSÚ spojena především se sčítáním lidí, domů a bytů,
a se zjišťováním počtu obyvatel. Výrazná většina občanů si ČSÚ spojuje rovněž se zpracováváním výsledků voleb a monitorováním ekonomického vývoje.



Ve věci pozice ČSÚ v systému státní správy ČR většina veřejnosti nemá přehled.



Samotný ČSÚ a jeho činnost velká většina veřejnosti (73 %) považuje za užitečné.



S informacemi, které ČSÚ produkuje, se česká veřejnost jednoznačně nejčastěji setkává
v médiích. Jen čtvrtina respondentů však tyto informace alespoň někdy sama aktivně
vyhledává a většinou tak činí prostřednictvím internetu.



Většina dotázaných považuje informace poskytované ČSÚ za zajímavé (64 %), důvěryhodné (71 %) a politicky nestranné (60 %). V odpovědích na otázku, zda jsou informace,
jež produkuje ČSÚ, pod kontrolou vlády, však panuje značná nejednotnost.



ČSÚ je jednoznačně považován za odbornou instituci.



Obraz ČSÚ v očích české veřejnosti se od roku 2006 téměř nezměnil a úřad si udržuje
stále stejně vysoké společenské uznání.

Anketa spokojenosti uživatelů
V období od 18. prosince 2006 do 10. února 2007 proběhla tradiční anketa spokojenosti
uživatelů statistických výstupů. Aby bylo možné porovnávat výsledky v časové řadě, dotazník
se od předchozího roku příliš nelišil. Úvodem je ještě nutné poznamenat, že se jedná
o anketu, nikoli o reprezentativní zjišťování, což je nezbytné mít na paměti při vyhodnocování
výsledků a jejich porovnávání mezi jednotlivými lety.
Celkově lze uvést, že anketa spokojenosti uživatelů za rok 2006 nepřinesla žádná překvapivá
zjištění, ani neočekávanou kritiku. Je potěšující, že žádná z připojených poznámek neměla
pejorativní charakter; kritické postřehy uživatelů byly spíše věcné; řada z nich může být přínosem pro další zkvalitnění produktů a služeb ČSÚ. K jejím hlavním výsledkům patří:


Počet odpovědí se zvýšil z 359 v roce 2006 na 401 v roce 2007.



Celkové hodnocení kvality poskytovaných statistických informací a služeb se mírně zhoršilo – z 2,04 v roce 2006 na 2,22 v roce 2007; na druhé straně se hodnocení jednotlivých
služeb zlepšilo; z hlediska skupin uživatelů jsou velmi spokojeni zástupci médií a podnikatelů a zástupci státní správy a samosprávy; nejméně spokojeni jsou analytici, akademici
a studenti.



88 % uživatelů lze považovat za pravidelné, nejvíce je mezi nimi zastoupeno pracovníků
státní správy a samosprávy, počet uživatelů z řad studentů se zdvojnásobil.



Čím pravidelnější uživatel je a čím déle používá výstupy ČSÚ, tím lépe hodnotí dostupnost
údajů.



Uživatelé pokládají zaměstnance ČSÚ za vstřícné a odborně způsobilé.



Mezi možnostmi získávání informací je na prvním místě e-mail, nejlépe hodnocena je
osobní návštěva; hodnocení v této otázce bylo celkově lepší než loni; uživatelé prakticky
nepoužívají infolinku.



Uživatelům nejvíce schází kompletní informace za určitou oblast, územní členění a analytické studie.

Reakcí na výsledky byla kromě jiného zásadní změna vzhledu internetových stránek ČSÚ,
která proběhla v polovině roku. S napětím byly očekávány výsledky ankety spokojenosti
uživatelů internetových stránek, která proběhla koncem listopadu – během tří dnů jsme díky
„vyskakovacímu“ oknu získali 1 735 odpovědí.


Mezi uživateli bylo i v roce 2007 nejvíce studentů (55,5 %).



Více než polovina uživatelů navštěvuje stránky ČSÚ měsíčně a ročně (dohromady 56 %),
každý týden se vrací 14,9 %, denními návštěvníky je 5,2 % dotázaných.
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Na stránkách úřadu se dobře orientuje více než čtvrtina uživatelů, tři pětiny průměrně
a pouze 13,7 % špatně, přičemž lépe se na stránkách orientují jejich častější a zkušenější
uživatelé. Potěšující může být vysoký podíl dobře se orientujících prvních návštěvníků,
tzn. že struktura stránek a možnosti navigace jsou pochopitelné a evidentní i pro naprosto
neznalé uživatele.



Důležité pro nás byly názory na grafický vzhled, který se v pololetí změnil – téměř polovina
účastníků (46,1 %) jej označila jako dobrý, o málo větší část (49,3 %) jako průměrný
a pouhým 4,6 % připadal jeho vzhled špatný.



Nejpoužívanějšími produkty nebo službami jsou Veřejná databáze, nabídka statistických
témat a Nejnovější čísla – Rychlé informace.



Nově jsme do letošní ankety zařadili otázku, zda uživatelé našich stránek „našli, co hledali“.
Celkově ze zúčastněných pouze 3,7 % na stránkách ČSÚ nehledalo nic konkrétního;
58,7 % našlo všechny nebo skoro všechny informace; 36,1 % pouze část nebo málo a 1,4 %
nenašlo žádné z hledaných údajů.

Pravidelná setkání vedení ČSÚ se zástupci hlavních skupin uživatelů
Vedení Českého statistického úřadu i v roce 2007 pokračovalo v tradici setkávání s uživateli
z řad bankovních analytiků, zástupců médií a tiskových agentur, kteří se věnují ekonomické
publicistice. Dne 3. prosince proběhla neformální diskuse, jíž se kromě předsedy ČSÚ Jana
Fischera a prvního místopředsedy Jiřího Křováka zúčastnili i další klíčoví manažeři úřadu
odpovědní za cenovou a produkční statistiku, statistiku národních účtů a diseminaci. Mezi
analytiky byli zástupci bankovních a ekonomických institucí, kteří patří k významným „opinion
makerům“. Nechyběli ani reprezentanti předních tiskových agentur, např. Reuters nebo ČTK.
Ústředním tématem setkání byly přípravy na zahájení praxe publikování očekávaných flash
odhadů hrubého domácího produktu od následujícího roku. Detailní informace poskytl ředitel
odboru čtvrtletních národních účtů Jan Heller. Diskuse na toto téma byla velmi potřebná
vzhledem k tomu, že jejím prostřednictvím získali uživatelé z řad analytiků a novinářů v dostatečném předstihu informace o způsobu konstrukce bleskových odhadů, o její metodice
a porovnání se zahraničními zkušenostmi, což by jim mělo umožnit kvalifikované komentování
těchto předběžných odhadů HDP.
S ohledem na aktuální ekonomickou situaci v České republice a očekávaná data o vývoji
spotřebitelských cen se další debata vedla o měření inflace a schopnosti statistiky zachytit
co nejvěrněji předpokládané cenové pohyby na počátku nového roku. Cenné informace
k tomuto tématu poskytl ředitel odboru statistiky cen Jiří Mrázek.
O prvním setkání se zástupci hlavních skupin uživatelů statistických informací uvažovalo
vedení ČSÚ na jaře, a to v souvislosti s plánovanou revizí dat platební bilance za roky 2004
až 2006. Tato úprava byla zohledněna i při obvyklém zpřesnění zdrojových dat v oblasti
národních účtů. Vzhledem k tomu, že šlo o náročné téma významně zasahující především
do kompetence České národní banky, vedení úřadu nakonec po dohodě s touto partnerskou
institucí rozhodlo o uspořádání společného semináře, který se konal v ČSÚ dne 7. června
za nemalého zájmu uživatelů. Následná publikace revidovaných dat HDP proběhla
bez jakékoli krizové komunikace.
Sebehodnocení ČSÚ Modelem Excelence EFQM
V dlouhodobém projektu Sebehodnocení ČSÚ Modelem Excelence EFQM byly zaznamenány
dva úspěchy v podobě ocenění úřadu za kvalitu jeho produktů a služeb.
Dne 1. února 2007 byla podána přihláška do soutěže o Cenu České republiky za jakost,
kterou každoročně vyhlašuje Sdružení pro Cenu ČR za jakost (SCJ) v kategorii státní správa.
Podle stanov soutěže se posuzovala zpráva o stavu ČSÚ za uplynulé období, tj. za rok 2006,
která byla podána v písemné podobě do soutěže v dubnu.
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Ve dnech 8. – 9. srpna proběhlo v duchu pravidel této soutěže hodnocení úřadu na místě. Dva
externí hodnotitelé ze SCJ v rozhovorech s vedoucími hodnotitelských týmů přezkoumávali
všechna tvrzení uvedená ve Zprávě o sebehodnocení ČSÚ Modelem Excelence v roce 2006
(dále Zpráva 2006).
ČSÚ poté obdržel písemnou zprávu s výčtem silných a slabých stránek ve vztahu k jednotlivým kritériím EFQM, a dosáhl 250 bodů. Tím získal „Cenu za zapojení organizace“, která je
předstupněm Národní Ceny ČR za jakost. V listopadu tuto cenu převzali 1. místopředseda
úřadu Jiří Křovák a ředitelka Kanceláře předsedy Jana Zdráhalová.
Druhým významným úspěchem bylo získání Ceny Ministerstva vnitra České republiky
„Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v soutěži za kvalitu a inovaci ve veřejné správě,
kterou ČSÚ získal na základě ověřených skutečností popsaných ve Zprávě 2006. Cena byla
předána na 4. Národní konferenci kvality v lednu 2008 v Karlových Varech.
Projekt sebehodnocení, jehož výsledkem bude písemná Zpráva o sebehodnocení ČSÚ
Modelem Excelence v roce 2007 (dále Zpráva 2007), pokračoval v roce 2007 tradičnímzpůsobem, ve stejné sestavě i počtu hodnotitelských týmů. Harmonogram byl upraven tak, aby
Zpráva 2007 zachytila i významné události 1. čtvrtletí 2008, které přispějí k zisku vyššího
počtu bodů – výsledky Ankety uživatelů 2007, výsledky Zaměstnanecké ankety 2007, výsledky
průzkumu veřejného mínění, doplněné a zpřesněné hodnoty soustavy výkonových ukazatelů
ČSÚ a trendy jejich vývoje (blíže viz kapitoly 1, 2, 9 a 14).
Zpráva 2007 byla po doplnění důležitých údajů a po formálních úpravách předložena
v březnu 2008 Poradě vedení úřadu ke schválení, poté České statistické radě, a na konci
dubna 2008 byla odeslána do soutěže SCJ o Cenu České republiky za jakost.
Hodnocení ČSÚ z hlediska implementace Kodexu evropské statistiky
Na základě hodnocení ČSÚ z hlediska implementace Kodexu evropské statistiky, které provedla koncem března 2006 v ČSÚ tříčlenná komise složená z expertů Eurostatu a statistických
orgánů Švédska a Velké Británie, přijal ČSÚ soubor opatření k plné implementaci Kodexu
v naší statistické praxi. Tato opatření s konkrétními termíny plnění se týkají všech patnácti
principů Kodexu a slouží k usnadnění monitorovacího procesu plné implementace Kodexu.
Hodnocení bylo provedeno na základě sebehodnotícího dotazníku a dalších podkladů
v ústředních statistických orgánech všech členských (plus čtyř nečlenských) zemí EU.
V roce 2007 byli do hodnocení zahrnuti i ostatní producenti dat pro ESS. V případě České
republiky to bylo devět resortních statistických útvarů, s nimiž příslušná komise ČSÚ provedla
obdobné hodnocení, byť v redukované podobě. Výsledky se v současné době zpracovávají.
V prosinci 2007 bylo vykonáno kontrolní hodnocení stavu plnění souboru opatření, jež ČSÚ
přijalo, a které ukazuje, že jejich velká část již byla realizována nebo jejich plnění pokračuje
v rámci stanovených harmonogramů.
V oblasti institucionální přijal Parlament ČR dvě novely Zákona o státní statistické službě,
které značně usnadňují přístup ČSÚ k administrativním zdrojům dat. V roce 2007 byly
podepsány dvě významné dohody o spolupráci ČSÚ s ČNB a s Ministerstvem financí ČR,
které mj. řeší i tuto problematiku včetně vzájemné výměny datových souborů, což pozitivně
ovlivní redukci duplicitního sběru dat.
Projekt reformy systému statistických zjišťování, který je v rámci souboru opatření jeden z nejdůležitějších, rovněž výrazně pokročil. Jeho plná implementace však bude závislá na alokaci
mimořádných mimorozpočtových prostředků v rámci operačního programu EU určeného
pro státní administrativu.
Významného pokroku bylo dosaženo i v budování statistického metainformačního systému,
který by měl být plně funkční v roce 2009.
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Také opatření přijatá v oblasti kvality statistiky jsou průběžně plněna. Zde mají nezastupitelné
místo interní metodické audity.
K pozitivním změnám došlo i ve vztahu k uživatelům a respondentům, a to především
prostřednictvím užšího kontaktu a dialogu v různých formách, především prostřednictvím
internetu, rozvoje elektronického sběru dat, rozvoje veřejných databází ČSÚ, poskytováním
dat pro vědecké a výzkumné účely atd.
Vedení ČSÚ projednalo souhrnnou zprávu o pokroku v implementaci Kodexu evropské
statistiky v české statistické službě v únoru 2008, a poté ji zaslalo do Eurostatu.
Situační zprávu o stavu implementace Kodexu předloží Eurostat Evropskému Parlamentu
a Radě ve druhé polovině roku 2008.
Politika vnitřní komunikace
V souladu s Prioritními úkoly ČSÚ na rok 2007, úkol č. 15, schválila Porada vedení úřadu dne
5. června 2007 materiál Politika vnitřní komunikace (PVK). Její jednotlivé principy i obsah byly
diskutovány na různých úrovních řízení za účasti členů středního i vrcholového managementu.
Rozhodnutím této Porady vedení rovněž byl zřízen Projektový tým pro vnitřní komunikaci,
jehož hlavním úkolem bylo zajistit v úřadu implementaci principů uvedených v PVK. Tým
je proto složen převážně z vedoucích pracovníků úřadu, aby přijaté závěry mohly být
co nejrychleji zaváděny do běžného provozu.
Poměrně rozsáhlá oblast vnitřní komunikace byla rozdělena na dva okruhy: Globální architektura vnitřního informačního systému a Zefektivnění informačních toků bez nutnosti zavedení
systémových změn. Druhý okruh se dále tematicky dělí na: Neformální komunikaci, Systém
dostupnosti informací v rámci organizačních útvarů, Intranet, GroupWise a Vyšší využití pracovníků na dislokovaných pracovištích. K jednotlivým okruhům byly ustaveny pracovní skupiny.
V okruhu Globální architektura vnitřního informačního systému byly vytčeny cíle a navrženy
rámcové postupy, jak cílů dosáhnout. Materiál byl projednán na rozšířeném jednání Výboru
TQM v prosinci, za účasti vrchních ředitelů. Bylo ujednáno, že bude využit při plnění Prioritního
úkolu ČSÚ č. 13, na rok 2008 Vnitroúřadový integrovaný informační systém.
V rámci Zefektivnění informačních toků bez nutnosti zavedení systémových změn proběhly
koncem roku tyto akce:


Neformální komunikace: Soutěž v sudoku, Dárcovství krve, Soutěž o nejlepší vánoční
cukroví.



Systém dostupnosti informací v rámci organizačních útvarů: byla navržena témata, z nichž
se bude vytvářet budoucí vzhled a účelnost intranetové prezentace jednotlivých útvarů.



Intranet: byla zpracována analýza vyhledávání a struktury informací, v následujícím období
bude připravena nová struktura stránek.



GroupWise (e-mailový klient Novell): členové skupiny připravili a zveřejnili manuál na GW
Messenger a pravidelně školí pokročilé funkce GroupWise.



Vyšší využití potenciálu pracovníků na dislokovaných pracovištích: byly zahájeny práce
na příručce projektového managera a zpracován materiál Technické problémy pro možnost
využití práce z domova.

Revize Systému strategického plánování v ČSÚ – 1. rok aplikace
V lednu schválila Porada vedení úřadu nový Systém strategického plánování, který je koncipován v duchu zásad TQM (tedy „zdola nahoru“). Předchozí systém strategického plánování
zahájený 1. 1. 2005 se neosvědčil kvůli administrativní zátěži kladené na řídící pracovníky
a nejednoznačnosti principů i pojmů, protože v jeho rámci byly plánovány v jedné rovině úkoly
odlišné úrovně obsahu.
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Základem nového Systému je hierarchická struktura tří základních dokumentů: Mise, vize,
strategické cíle, Střednědobý program a Prioritní úkoly ČSÚ na daný kalendářní rok. Řešení
vyšlo z jednotné terminologie, systému strategických a plánovacích dokumentů, systému
plánování a vyhodnocování úkolů útvarů a revize harmonogramu plánování přijatého v prosinci 2004.
Mise, vize, strategické cíle je proklamativním dokumentem úřadu, obsahuje pyramidovitě uspořádanou soustavu strategických cílů a podcílů. Každý strategický cíl má svého gestora.
Strategický (pod)cíl je výrokem normativního typu, jehož obsah se chápe jako budoucí chtěný
(ideální) stav, k němuž úřad hodlá dospět. Šest strategických podcílů je tzv. prioritních (vybraných metodou postupných kroků ve dvoukolovém hlasování – viz kapitola 8). Střednědobý
program je 3–5leté období, každý rok se aktualizuje. Tvoří jej hlavní úkoly sekcí, průřezové
úkoly, úkoly rutinní povahy a další úkoly. Je primárně zaměřen podle věcné příslušnosti sekce,
sekundárně se váže na dokument Mise, vize, strategické cíle.
Hlavní úkoly sekce, odboru nebo samostatného oddělení jsou vybrané úkoly ze Střednědobého programu. Mají věcně-obsahové statistické zaměření, většinou navazují na soustavu
strategických (pod)cílů. Průřezové úkoly jsou významné rozvojové projekty s vlastním
harmonogramem plnění, mají věcně statistický dlouhodobý charakter. Prioritní úkoly ČSÚ
jsou souborem vybraných a schválených hlavních úkolů sekcí, s přesným odpočtem za každé
čtvrtletí a pravidelnými zprávami o plnění úkolů, které jsou předkládány Poradě vedení úřadu.
Podle schváleného harmonogramu navrhli ředitelé odborů a vedoucí samostatných oddělení
v rámci Střednědobého programu max. 5 hlavních úkolů a předložili je ke schválení příslušnému vrchnímu řediteli sekce. Za každou sekci byly poté označeny tři jako vybrané hlavní úkoly.
Po projednání v sekci ředitelé odborů a vedoucí samostatných oddělení vypracovali ke každému hlavnímu úkolu stručnou anotaci a uložili je do databáze hlavních úkolů. Ze souboru
hlavních (průřezových) úkolů ze všech sekcí Výbor TQM vybral ty, které doporučil k projednání na Poradě vedení úřadu jako prioritní úkoly úřadu na následující kalendářní rok. Koncem
kalendářního roku při výročních hodnotících rozhovorech řídící pracovníci projednali se svými
podřízenými stav plnění hlavních úkolů.
Začátkem dalšího kalendářního roku gestoři posoudí stav plnění strategických (pod)cílů.
Tajemník Výboru TQM sestaví podle podkladů dodaných gestory soubornou zprávu o plnění
všech úkolů, předloží ji k projednání Výborem TQM a poté ke schválení Poradou vedení
úřadu. V souvislosti s tím jednou za 3 roky (poprvé v roce 2010) proběhne aktualizace dokumentu Mise, vize, strategické cíle.
Rok 2007 byl prvním rokem aplikace nového Systému. V jeho první fázi byly naplánovány hlavní
(průřezové) úkoly všech útvarů na rok 2008 (až 2010). Jejich vyhodnocení tedy proběhne
koncem roku 2008. Výše naznačeným způsobem, tj. podle zásad TQM, byl koncem roku 2007
schválen soubor Prioritních úkolů ČSÚ na rok 2008.
Revize výběru a pořadí prioritních strategických podcílů
V souvislosti s projednáním nového Systému strategického plánování úkolů vznikl podnět
provést znovu výběr prioritních strategických podcílů ČSÚ na nejbližší období. Smyslem bylo
zjistit, zda za uplynulé 3 roky od jejich výběru v květnu 2004 (v souvislosti s tehdejším projektem Phare “Strategic Planning and Management of Statistical Activities“) došlo ke změně
v pořadí jejich důležitosti. Výbor TQM proto dne 28. 3. 2007 přijal doporučení provést pomocí
hlasovací procedury obdobné jako v roce 2004 jejich nový výběr, i určit pořadí za účasti
širšího okruhu řídících pracovníků (od úrovně ŘO a regionálních zmocněnců výše).
Výběr prioritních strategických podcílů proběhl dne 28. 5. 2007 ve dvou kolech. Celkem
hlasovalo 37 řídících pracovníků. V prvním kole mohl každý účastník vybrat až 5 strategických
podcílů (podle významu, který mu přikládá z hlediska ČSÚ jako celku a odborného zaměření
svého útvaru). Do druhého kola postoupilo prvních 15 strategických podcílů, které obdržely
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nejvyšší počet nominací. Ve druhém kole měl každý účastník k dispozici 10 bodů, z nichž
mohl přidělit nejvýše 3 body libovolnému strategickému podcíli, který postoupil do druhého
kola.
V obou obdobích (2004, 2007) se potvrdil význam důležitosti podcílů týkajících se kvality
statistických informací, optimalizace zátěže respondentů, využívání administrativních zdrojů
dat a inovace statistického systému. V roce 2007 byly nově vybrány strategické podcíle:
optimalizace kvalifikační struktury zaměstnanců ČSÚ a posilování domácí i zahraniční prestiže
ČSÚ.
Na základě tohoto hlasování Porada vedení úřadu č. 18 dne 5. 6. 2007 schválila uvedených
šest strategických podcílů označených jako prioritní a doporučila Výboru TQM a vrchním
ředitelům sekcí přihlížet k nim při výběru návrhů prioritních úkolů útvarů na další období.
Výkonové ukazatele ČSÚ
Koncem roku 2006 byl v ČSÚ přijat otevřený soubor ukazatelů, využitelných k měření souhrnné
výkonnosti úřadu, které schválila Porada vedení úřadu č. 14 dne 24. 4. 2007 a č. 30 ze dne
9. 10. 2007.
Výkonové ukazatele byly rozděleny do sedmi tématických oblastí: Prestiž ČSÚ, Nabídka
produktů a služeb ČSÚ, Poptávka uživatelů, Vlastnosti kvality výstupů ČSÚ, Zatížení respon dentů, Hodnocení (interní, externí) ČSÚ, Finanční ukazatele.
Systematické měření výkonových ukazatelů ČSÚ bylo zahájeno od 2. čtvrtletí 2007. Tam, kde
to bylo možné, byly rekonstruovány jejich hodnoty i za předchozí období 2004–2006, aby
vytvořily alespoň tříletou časovou řadu – kvůli posouzení trendů vývoje ukazatelů. Do konce
roku 2007 byly u 15 z 22 výkonových ukazatelů zjištěny (rekonstruovány) hodnoty od roku
2004 (2005). U pěti výkonových ukazatelů byly naměřené/zjištěné hodnoty k dispozici od roku
2006. Dva výkonové ukazatele se začaly sledovat až v roce 2007.
Vlastníci ukazatelů při měření sledují, v jaké míře se hodnoty výkonového ukazatele přibližují
k cílové hodnotě – cílová hodnota se přitom chápe jako ideální stav (vyjádřený jako maximální/minimální teoreticky možná hodnota; 0; 1; 0 %; 100 %, atd.), kterého může výkonový
ukazatel nabýt. Hodnocení trendů vývoje výkonových ukazatelů bylo využito v rámci sebehodnocení Modelem EFQM za rok 2007.
Přijatý soubor ukazatelů bude plánován, sledován a vyhodnocován i v roce 2008. Předpokládá se jeho doplnění o 2 - 4 ukazatele Nákladového controllingu po jeho zavedení.
Procesní řízení a nákladový controlling
Jedním z nejdůležitějších dlouhodobých strategických cílů ČSÚ je vytvoření prostředí
pro efektivní procesně orientované řízení činností úřadu. Posláním ČSÚ je na základě získaných údajů vytvářet a poskytovat důvěryhodný, konsistentní obraz o stavu a vývoji společnosti
v návaznosti na vyvíjející se potřeby všech uživatelů služeb státní statistiky v podmínkách
měnícího se prostředí. Potřeby a požadavky uživatelů rok od roku narůstají, jejich naplňování
je však limitováno výší schváleného rozpočtu ČSÚ jako organizační složky ČR. Mimo zajištění
vnitřní ekonomické efektivity je nutné hledat rovnováhu mezi požadavky uživatelů a dostupnými statistickými kapacitami, resp. finančními zdroji i metodou nákladového řízení.
Tento projekt je součástí prioritních úkolů ČSÚ od roku 2006, ve kterém byla zadána
a řešena veřejná zakázka „Implementační studie a pilotní projekt v oblasti procesního řízení
a finančních nákladů“. Tým pracovníků ČSÚ spolupracoval na tomto úkolu s externí poradenskou organizací, kterou byla na základě vyhodnocení veřejné zakázky společnost Deloitte
Advisory, s.r.o.
V roce 2007 tento projekt pokračoval v implementaci nákladového controllingu v podmínkách
ČSÚ, tj. ve sledování a vyhodnocování nákladů na jednotlivé controllingové objekty jako součást
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procesu plánování a řízení činnosti ČSÚ. V 1. pololetí byly aktivity projektu minimální, neboť
se nedařilo nalézt vhodného pracovníka na další rozvoj projektu. Ve druhém pololetí r. 2007
byl již vytvořen referát nákladového controllingu. Výsledkem práce se stal návrh realizačního
projektu pro zavedení controllingu nákladů na ČSÚ. Materiál byl projednán a přijat poradou
vedení ČSÚ dne 29. 11. 2007. Byly zahájeny práce na dopracování výčtu objektů controllingu
a aktualizaci číselníků. Výsledné seznamy zakázek, středisek, procesů a subprocesů budou
spolu s číselníky součástí kmenových dat uložených a využívaných v informačním systému
ČSÚ.
Zavádění nákladového controllingu v podmínkách ČSÚ bude probíhat ve dvou etapách:
Etapa I:
V roce 2008 dojde k implementaci základní, tj. nižší úrovně, která spočívá ve vytvoření
nákladového – kalkulačního systému, jehož výsledkem se stane zjištění skutečné finanční
náročnosti controllingových objektů, přičemž controllingovými objekty se rozumí:


zakázky (projekty, granty, technické asistence, statistické úlohy, výstupy diseminace
apod.),



střediska (útvary ČSÚ – odbory, samostatná oddělení),



procesy a subprocesy (skupiny činností).

V první řadě se nákladový controlling zaměří na nejvýznamnější skupinu nákladů, resp. výdajů
ČSÚ. Tu tvoří mzdové a ostatní osobní výdaje včetně pojistného, příspěvek na st. politiku
zaměstnanosti (včetně odstupného) a které dosáhly r. 2006 65 % běžných výdajů a cca 61 %
veškerých výdajů (tj. včetně kapitálových), v r. 2005 73 % běžných výdajů a 57 % výdajů
celkem.
Základní podmínkou vyčíslení skutečných mzdových a ostatních osobních nákladů
na controllingové objekty je vykazování spotřeby času zaměstnanci ČSÚ.
K tomu bude využita již vypracovaná a odzkoušená metodika sledování času pro vybrané
zakázky – projekty/granty a další zvlášť sledované úkoly s použitím fungující aplikace
„Sledování zakázek“ v docházkovém programu.
Sledování ostatních běžných nákladů na controllingové objekty bude zahájeno ve druhé
polovině roku 2008.
Etapa II:
Následně dojde v r. 2009 k implementaci vyšší úrovně controllingu, která s využitím dat,
získaných v prvním roce aplikace, bude umožňovat plánování a modelování nákladů
na controllingové objekty, tj. především statistické úlohy, identifikaci a vyhodnocování
odchylek skutečného vývoje.
Systém analytických činností v ČSÚ
Analytická činnost v ČSÚ probíhala v souladu s materiálem „Systém analýz po roce 2006“,
který schválilo Kolegium předsedy v závěru roku 2006. Stěžejním výstupem se stala analýza
„Tendence a faktory makroekonomického vývoje 2006“, která se zabývala identifikací
souvislostí a příčin vývoje v roce 2006 v kontextu s dlouhodobými trendy.
Na tuto publikaci navazovaly další dílčí analýzy, které byly vydávány v souladu s edičním
plánem 2007. Byly zaměřeny zejména na problematiku zahraničního obchodu, cizince v ČR,
genderové informace, udržitelný rozvoj a konvergenci deseti nových zemí EU. Mimo to byla
hlavní pozornost věnována krátkým tematickým analýzám, které byly zaměřeny na aktuální
problémy. Krátké tematické analýzy byly vytvářeny v úzké spolupráci s věcně příslušnými
odbory a standardem se stala jejich oponentura. Analytici se také zapojili do interních analýz
zkoumání rozdílů mezi jednotlivými statistikami. Vedle údajů vytvářených v ČSÚ byly využívány
i údaje z jiných zdrojů, včetně Eurostatu, které sloužily zejména k mezinárodním porovnáním.
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Nedílnou součástí analytické činnosti se staly regionální analýzy. Při jejich zpracování se
zlepšovala vzájemná spolupráce mezi analytiky, vedle účasti analytiků z ústředí v pracovních
skupinách i pořádáním seminářů k vybraným tématům. Jednalo se zejména o hodnocení
vybraných oblastí udržitelného rozvoje a rozvoj venkova v regionu. Vzájemné kontakty přispěly
k dalšímu zvyšování úrovně regionálních analýz. Tato spolupráce bude pokračovat i v roce
2008.
Již čtvrtým rokem proběhla interní anketa o nejlepší pravidelnou (čtvrtletní) analýzu roku, která
motivovala jednotlivé autory. Jako nejlepší byla vyhodnocena čtvrtletní analýza „Zahraniční
obchod“, jako druhá nejlepší analýza „Zaměstnanost a nezaměstnanost VŠPS“ a jako třetí
v pořadí analýza „Mzdy“. Pořadí určuje skupina odborníků, kteří analýzy oponují.
Metodické audity
Metodické audity jsou v ČSÚ významnou aktivitou, jež má trvalou podporu vedení úřadu.
Jejich smyslem je v jednotlivých segmentech statistiky ověřit, zda a do jaké míry jsou
dodržovány mezinárodní metodické standardy a „nejlepší praxe“.
V roce 2007 se auditorské skupiny zabývaly dalšími čtyřmi segmenty české statistiky. Prvou
závěrečnou zprávou z metodického auditu projednávanou vedením úřadu v roce 2007 byla
zpráva auditorské skupiny pro statistiku zemědělství, která v ČSÚ působila v posledním
čtvrtletí roku 2006. Skupina, vedená vědeckým tajemníkem Výzkumného ústavu zemědělské
ekonomiky (VÚZE) Josefem Krausem, označila za významné zjištění např. nestabilní definice
souboru zpravodajských jednotek při dosavadních strukturálních šetřeních v zemědělství
v důsledku změn v prahových hodnotách. Za zjištění užšího významu označila skutečnost,
že klasifikační systém umožňuje na úrovni EU-25 třídit skupiny zemědělských podniků
do homogenních srovnatelných skupin a efektivně analyzovat sledované statistické jevy.
V podmínkách ČR je prozatím tento systém ve srovnání s institucemi EU nedostatečně
využíván.
V prvém čtvrtletí proběhl metodický audit Veřejné databáze (VDB). Auditorská skupina byla
vedena doc. Bohumilem Minibergerem z Bankovního Institutu VŠ, a.s. Praha. Z významných
zjištění uveďme např. nezbytnost zvýšit aktuálnost dat, jako zjištění užšího významu citujme
doporučení zaměřit vývoj na novou funkcionalitu VDB, která by přinesla efekt dalším statistickým útvarům.
Ve druhém čtvrtletí pracovala v ČSÚ auditorská skupina pro demografickou statistiku, vedená
profesorkou Jitkou Rychtaříkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výsledkem
podrobného auditu bylo sedm zjištění, z nichž za významná auditoři označili např. doporučení
rozšiřovat možnosti demografické analýzy pomocí výběrových šetření včetně panelových
a podílet se zejména na mezinárodně srovnatelných šetřeních. Jako zjištění užšího významu
skupina uvedla doporučení připravit dynamické (uživatelem definované) tabulky demografických dat z běžné evidence i výběrových šetření.
Ve třetím čtvrtletí se v ČSÚ konal audit statistiky nemocnosti a úrazovosti. Auditorská skupina,
vedená ředitelkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR)
Vlastou Mazánkovou, nenalezla v dané oblasti ani jedno významné zjištění. Ze zjištění užšího
významu uvádíme doporučení nahradit dosavadní tištěnou publikaci souborem. V závěru
ování ve službách. Auditorská skupina,
roku proběhl v ČSÚ metodický audit měsíčního zji šťo
vedená Ladislavem Šípkem ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), předložila
svoji zprávu v lednu 2008.
Ve čtyřech auditorských skupinách, působících v ČSÚ v roce 2007, pracovalo celkem
20 auditorů, z nichž 12 bylo externích. Přestože všech 20 auditorů pracovalo ve skupinách
poprvé, podařilo se včas a v dobré kvalitě dokončit všechny metodické audity podle
harmonogramu.
V závěru roku 2007 byl již pro prvé čtvrtletí roku 2008 připravován metodický audit statistiky
informační společnosti.
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Výroční hodnotící rozhovory
Výroční hodnotící rozhovory jsou součástí systému řízení lidských zdrojů již od roku 2004.
Tato pravidelná setkání, při kterých je hodnocen pracovní výkon a jsou projednávány
budoucí pracovní úkoly, slouží i k diskusi o osobním, odborném a kariérním rozvoji zaměstnance. Pro plánování pracovní kariéry pracovníků byl v roce 2007 poprvé aplikován přijatý
materiál „Systém kariérního rozvoje zaměstnanců ČSÚ“.
Odpovědný přístup manažerů, správná motivace zaměstnanců a nepochybně kvalitní příprava
jsou důležitými podmínkami pro úspěšný průběh hodnocení. Proto v zájmu zkvalitnění
a eliminace stresu z nedostatku času při provádění výročních hodnotících rozhovorů bylo
v roce 2007 schváleno prodloužení období, během něhož hodnotící rozhovory probíhaly.
Tento návrh vyplynul z přijatých opatření k zaměstnanecké anketě.
Obsahem hodnotících rozhovorů byly opakovaně čtyři základní oblasti:
1. Hodnocení minulého období
2. Nastavení cílů do budoucího období
3. Programový rozvoj vzdělávacích potřeb
4. Kariérní rozvoj
Závěry hodnotících rozhovorů jsou nejen podkladem pro stanovení vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců, ale současně vzdělávacích priorit úřadu jako celku. Jsou podkladem
pro výběr zaměstnanců, kteří budou od roku 2008 odborně připravováni v rámci principů
kariérního rozvoje přijatých v ČSÚ. Využity byly jako východisko při platových úpravách.
Opakovaně se staly významným podkladem pro oceňování celoroční práce formou mimořádných odměn, které byly vypláceny v závěru roku.
Výroční rozhovory probíhaly od 17. září do 30. listopadu 2007. Pracovní pomůckou byl Manuál
k výročním hodnotícím rozhovorům, ve kterém byl pro rok 2007 zohledněn i Systém kariérní
přípravy v ČSÚ.
Anketa spokojenosti zaměstnanců
Zaměstnanecká anketa (ZA) je důležitým zdrojem informací, který poskytuje zpětnou vazbu
vedení úřadu o míře spokojenosti zaměstnanců. Je významným nástrojem pro sebehodnocení
úřadu. V lednu 2007 byly na Intranetu prezentovány základní výsledky v pořadí již čtvrté
zaměstnanecké ankety, která proběhla v období od 27. listopadu do 15. prosince 2006. Proti
předchozímu roku se návratnost vyplněných dotazníků snížila zhruba na úroveň roku 2004,
a to z 53,8 % na 47,5 %. Výsledky ankety byly projednány poradou vedení v únoru 2007,
opatření k výsledkům zaměstnanecké ankety pak na počátku dubna 2007. Realizace
schválených opatření se projevila např. vydáním Systému kariérního rozvoje zaměstnanců
ČSÚ v září 2007, rozšířením doby provedení výročních hodnotících rozhovorů a zavedením
užší vazby mezi finančním ohodnocením a pracovním výkonem zaměstnance, bylo spuštěno
diskusní fórum k zaměstnanecké anketě, budova ústředí byla ve větší míře vybavena
lékárničkami první pomoci (1–2 na každém poschodí).
Při přípravě nové Zaměstnanecké ankety 2007 bylo rozhodnuto v souladu s opatřeními
k ZA 2006 předložit zaměstnancům k vyjádření jejich spokojenosti místo široké verze dotazníku
verzi zkrácenou. Tuto zkrácenou verzi je navrženo opakovat jednou za 2 roky. Cílem tohoto
kroku bylo dosažení vyšší návratnosti dotazníků. Byly vyřazeny otázky, které pozbyly aktuálnosti
nebo měly jednorázový charakter. Důležité otázky, které mají vztah k sebehodnocení úřadu
Modelem Excelence EFQM, což je např. posouzení celkové spokojenosti zaměstnanců
s pracovním klimatem v ČSÚ, posouzení rovného zacházení, spokojenosti s úrovní vnitřní
komunikace, otázky týkající se hodnocení přímých nadřízených, nadále zůstávají. Vzhledem
k masivní organizační změně od 1. 1. 2007 bylo nutné přehodnotit organizační seskupení,
za která se výsledky ankety zpracovávají. Z původních 17 seskupení bylo proto vytvořeno
9 nových organizačních seskupení. Zásadním kritériem pro vytvoření nových organizačních
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skupin byla anonymita získaných odpovědí zaměstnanců. Po velké diskusi tak byla dána
přednost variantě liniové, která respektuje současnou vysokou míru centralizace vykonávaných
činností, před variantou územní. Názory, které vypovídají o situaci v konkrétním území, měli
zaměstnanci možnost v letošní anketě řešit již zažitou formou anonymního písemného sdělení
na zvláštním listu papíru.
Zaměstnanecká anketa 2007 proběhla od 27. listopadu do 12. prosince 2007. Základní
výsledky byly zveřejněny 7. ledna 2008, response se mírně zvýšila na 48,14 %. Analýza
výsledků ankety včetně návrhu opatření byla zpracována do konce února 2008.
Školení a semináře pro vedoucí pracovníky
Vzdělávání managementu i ostatních pracovníků probíhalo v roce 2007 v souladu se strategickými cíli úřadu. V návaznosti na prioritní úkoly ČSÚ pro rok 2007 byly pořádány kurzy
k reformě systému statistických zjišťování, ke statistickému metainformačnímu systému,
veřejné databázi aj. V souladu s prioritním cílem „Politika vnitřní komunikace“ byla věnována
pozornost rozvoji komunikačních a jiných manažerských dovedností. Kurzy byly organizovány
přímo v ČSÚ nebo se zaměstnanci zúčastnili kurzů externích. Z externích kurzů to byly
nejčastěji kurzy v Institutu státní správy nebo v jiných renomovaných vzdělávacích organizacích tuzemských (např. Studio W, Pragoeduca, BOVA) i zahraničních organizacích (European
Institute of Public Administration, College of Europe – Bruggy). Pro školení v ČSÚ byly vybírány
nabídky kvalitních vzdělávacích institucí, resp. již osvědčení špičkoví lektoři ve svém oboru.
V Českém statistickém úřadu se v roce 2007 konaly tyto kurzy manažerských dovedností
a kurzy zaměřené na plnění prioritních úkolů úřadu:
Název kurzu

Počet účastníků

Délka kurzu (dny)

Pozitivní komunikace

11

Komunikační dovednosti

41

1
2

Time management

29

2

Vedení hodnotících rozhovorů

22

1

Vedení týmu pro střední management

30

2

Stres a stresové situace

29

2

Řešení konfliktů a stres

16

2

Umění komunikace s médii a krizová komunikace

19

2

Manažerské dovednosti

39

2

9

1

21

3

Umění společenské komunikace
Umění prezentovat, efektivní prezentace
RSSZ – principy globální architektury

118

1

Veřejná databáze

107

1

Systém kariérního rozvoje

46

1

SMS - UKAZ

13

1

SMS - UKAZ - projednání popisu SP SLDB

17

1

Popis aplikací UKAZ a převod METIS-KLAS

10

1

Školení o stavu a vývoji SMS ČSÚ

45

1

Workshop k datovému skladu ČSÚ*)

58

1

Základní pravidla nového Zákoníku práce

75

1

*)

v tom 8 cizích

Dále byl kladen důraz na přípravu pracovníků na předsednictví ČR v Radě EU. V rámci této
přípravy byly v ČSÚ pořádány kurzy pro vedoucí zaměstnance, národní zástupce a pro
zástupce Resortní koordinační skupiny (RKS). Jednalo se zejména o kurzy k legislativním
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procesům v EU (54 účastníků), Zapojení ČSÚ a pracovišť státní statistické služby do přípravy
legislativy EU (23) a Seminář k předsednictví (55). Semináře odborně vedli pracovníci
Odboru mezinárodní spolupráce ČSÚ. Zástupci RKS pozitivně hodnotili možnost zúčastnit
se těchto vzdělávacích akcí.
Nabídky školení Institutu státní správy se v roce 2007 orientovaly převážně na přípravu
na předsednictví, jichž ČSÚ pro své zaměstnance zařazené do přípravy značně využíval.
Manažerské dovednosti byly v ISS školeny v menší míře. Pracovníci úřadu se zúčastnili
např. kurzu Rétorika pro vedoucí zaměstnance (4), a dále kurzů zaměřených na komunikační
dovednosti (4).
Zaměstnanci ČSÚ se zúčastňovali i zahraničních kurzů s manažerskou tématikou, např.:
Název kurzu

Počet účastníků

Committees and Comitology in the Policy Process of the European Community

2

The Making of Environmental Policies in Brussels, working groups, negotiations
and current agendas

1

Presidency Challenge

1

EU Communication in a regional and local context, Planning, Structuring
and Transmitting European Inform.

2

Implementing EU Legislation Comitology and Transposition

1

EU Negotiations I.

5

EU Negotiations in Practice

3

Conference Keep Ahead with European Information in the Enlarged Europe

2

Vedoucí zaměstnanci se vzdělávali také v kurzech z oblasti statistiky, VT a v dalších odborných
kurzech, které v uvedených přehledech nejsou zahrnuty.
Další TQM aktivity
V červenci 2008 se bude v Římě konat mezinárodní Konference kvality v oficiální statistice.
ČSÚ se zvýrazní svými projekty a činnostmi, jež významným způsobem přispěly ke zlepšení
kvality jeho produktů a služeb, spokojenosti uživatelů a optimalizaci zátěže respondentů.
Projekt sebehodnocení ČSÚ Modelem Excelence EFQM bude v roce 2008 pokračovat. Úřad
se zúčastní soutěže o „Cenu ČR za jakost v roce 2008“.
Proběhne první rok nového systému strategického plánování spojeného s analýzou míry
dosažení strategických (pod)cílů ČSÚ po pěti letech od jejich vyhlášení. Bude dokončena
aplikace Soustavy ukazatelů ČSÚ - analogicky budou s vlastníky projednány a zavedeny
zbývající ukazatele (o úroveň nižší), propojující strategické (pod)cíle s kritérii EFQM.

3.2 Významné projekty ČSÚ
Reforma systému statistických zji šťo
ování
ČSÚ si je vědom značné zátěže respondentů a proto pokračovala v roce 2007 příprava
Reformy systému statistických zjišťování, započatá v roce 2005. V návaznosti na metodický
materiál nazvaný MODEL 2008, který obsahuje základní principy systému statistických
zjišťování a byl vytvořen v roce 2006, byla navržena a schválena v roce 2007 na Kolegiu
předsedy ČSÚ Globální architektura statistického informačního systému a předložena České
statistické radě. Implementace nové architektury statistického informačního systému je
plánována od roku 2009.
Nová architektura Statistického informačního systému pokrývá celý proces tvorby statistických
informací, umožňuje potřebné údaje efektivně získávat a doplňovat metainformacemi. Hlavními požadavky na Statistický informační systém jsou snížení zátěže respondentů, optimalizace
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tvorby statistických informací v ČSÚ a zvýšení jejich kvality. Nové a stávající požadavky
na statistická data jsou systematicky posuzovány. Základními prvky systému jsou statistické
ukazatele, informace o nich a kvalitativní charakteristiky. Nový statistický informační systém
je řešen v obsahové, metainformační a informačně-technologické rovině a je charakterizován
integrací postupů a nástrojů s orientací na optimalizaci finančních výdajů. Transparentnost
a dostupnost statistických informací bude zajištěna uložením v centrálním datovém skladu.
Základní cíle návrhů jsou průběžně promítány do strategických dokumentů úřadu.
Snížení zátěže respondentů bylo řešeno v roce 2007 především v obsahové rovině, a to
metodou položkové inventury a analýzy, při které se posuzuje význam a závaznost jednotlivých
položek na statistických výkazech na základě nařízení Evropské unie, zákonů a vládních
usnesení ČR, či požadavků dalších významných skupin uživatelů z hlediska detailu, periodicity
a kvality. Prodiskutované závěry byly promítnuty do charakteristik ročních zjišťování v Programu
statistických zjišťování na rok 2008, vč. koordinace a vymezení zpravodajské povinnosti,
do přípravy formulářů a do metodiky zpracování. V oblasti podnikových strukturálních
zjišťování tak dojde za zpravodajský rok 2008, tj. v roce 2009, ke snížení zátěže respondentů
o cca 23 %. V návaznosti na změnu obsahu těchto výkazů byl připraven systém šetření SBS
2008 i se zohledněním principu negativní koordinace respondentů, který přinese snížení
jednotkové zátěže respondentů.
Dalším výsledkem analýz bylo seskupení obsahově souvisejících statistických proměnných
v jeden celek, na jehož základě se započaly práce na sjednocování terminologie statistických
proměnných. Tyto metodické činnosti jsou vstupem pro navazující práce v rámci naplňování
statistického metainformačního systému SMS. Na základě zkušeností byla navržena metodika
pro položkovou inventuru a analýzu statistických zjišťování resortních pracovišť státní statistické služby, která se bude realizovat v roce 2008.
Schválením globální architektury statistického informačního systému započaly práce na přípravě detailních harmonogramů implementace, návrhu rozpočtu a zdrojů k jeho krytí. Rychlost
a míra pokrytí realizace významně závisí na získání potřebných finančních prostředků, a to
zvláště mimorozpočtových. Byly zpracovány implementační studie na využití finančních
prostředků ze strukturálních fondů EU s cílem minimalizovat potřebu financování integračních
a rozvojových projektů ze státního rozpočtu ČR.
Vzhledem k tomu, že potřeby i požadavky uživatelů rok od roku narůstají a jejich naplňování
je limitováno výší schváleného rozpočtu ČSÚ jako organizační složky státu, je nutné hledat
nástroje nejen na další optimalizaci vnitřních činností, ale i na nastavení rovnováhy mezi požadavky uživatelů a dostupnými statistickými kapacitami, resp. finančními zdroji. Mezi prioritní
úkoly ČSÚ na rok 2007 byl proto zařazen i úkol „Nákladový controlling“, který je podrobněji
uveden jako aktivita TQM.
Statistický metainformační systém
Ve statistickém metainformačním systému (SMS) byly připraveny obsahové specifikace jednotlivých subsystémů SMS a řízení vývoje programového aparátu řešených subsystémů. V roce
2007 probíhal vývoj subsystémů KLAS – Statistické klasifikace a číselníky a UKAZ – Statistické
ukazatele. V rámci projektu Transition Facility 2006, který začal v březnu 2007, řeší externí
dodavatel programový aparát subsystému ULOHY– obsahové a technologické specifikace
statistických úloh, návrh a ověření datového skladu pro centrální uchovávání statistických
dat. V závěru roku začalo testování obou subsystémů a příprava pro naplnění subsystémů
reálnými daty pro účely testování subsystému ULOHY, jeho integrace se subsystémy KLAS
a UKAZ a pro vývoj a testování datového skladu.
Příprava Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Český statistický úřad je nositelem tradice sčítání obyvatel na území dnešní České republiky.
Základní časové řady pokračují od svého začátku v roce 1869, kdy se konalo na území našeho
dnešní státu první sčítání populace s použitím vědeckých statistických metod. Na základě
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doporučení Organizace spojených národů a připravovaného nařízení Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie pro členské země EU je další sčítání lidu, domů a bytů v ČR
navrhováno na rok 2011.
Pro tuto významnou záležitost, s velkým významem pro Českou republiku i v mezinárodních
souvislostech, se stalo v roce 2007 klíčovým datem 12. září, kdy vláda schválila na základě
doporučení své Legislativní rady návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů
2011. Současně uložila předsedovi ČSÚ do poloviny roku 2008 předložit návrh paragrafovaného znění tohoto zákona. Do konce roku 2007 významně pokročily práce na všech deseti
podprojektech přípravy sčítání, včetně přípravy návrhu zákona. Do přípravy se postupně
zapojovala – zejména ve formě konzultací a pracovních jednání – nejen ministerstva a vládní
úřady, ale také nevládní organizace. Postup v roce 2007 vytvořil dobré předpoklady pro to,
aby byly v rámci projektu přípravy sčítání lidu 2011 plněny úkoly i v dalších letech.
Volby
Z hlediska konání voleb patřil rok 2007 mezi klidnější, protože se konaly jen doplňovací volby
do obecních zastupitelstev. Proto se pozornost upřela na dvě oblasti. První byla důkladná
příprava na rok 2008, kdy se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu.
Druhou oblastí bylo zpracování faktografických přehledů za různé druhy voleb a různá
období. Do závěrečné fáze rovněž pokročily práce na přípravě zcela unikátní publikace s volebními výsledky od vzniku samostatného Československa do současnosti. Konkrétně za volby
v letech 1920–2006. K tomuto projektu se připojili také kolegové ze Štatistického úradu
Slovenskej republiky, kteří připravují stejnou publikaci s důrazem na volby na území dnešního
Slovenska. Publikace bude v obou zemích vydána a prezentována v říjnu 2008 u příležitosti
90. výročí vzniku samostatného Československa.
Kromě popsaných hlavních projektů byla v roce 2007 uskutečněna řada dalších aktivit jako
například příprava na předsednictví ČR v Radě EU nebo nákladový controlling, které jsou
zmíněny v ostatních kapitolách.

3.3 Makroekonomické statistiky
Ve stanovených termínech byla sestavena kompletní definitivní soustava národních účtů
za rok 2004, semidefinitivní soustava za rok 2005 (k 30. červnu) a předběžná soustava
za rok 2006 (k 30. září). Předběžná soustava ročních národních účtů byla poprvé rozšířena
i o finanční účty a rozvahy. Byla provedena úprava standardních postupů sestavování
ročních národních účtů od prvotních dat ke konečným výstupům tak, aby vyhovovala doporučení GNI Committee. Pokračoval proces zdokonalování postupů bilancování toků komodit
v rámci tabulek dodávek a užití včetně převodu soustavy ukazatelů ročních národních účtů
do stálých cen.
V oblasti čtvrtletních odhadů hrubého domácího produktu (HDP) a navazujících ukazatelů
byla dokončena metodika sestavování bleskového odhadu vývoje HDP. Tento odhad je nyní
publikován vždy v odstupu 45 dní po referenčním čtvrtletí a poskytuje tak uživatelům včasnější
informaci o vývoji ekonomiky. Standardní odhad HDP a jeho komponent, který je zveřejňován
vždy 70 dní po referenčním čtvrtletí, byl v souladu s potřebami uživatelů doplněn o podrobnější členění některých ukazatelů, takže bylo v zásadě dosaženo plné harmonizace s požadavky
revidovaného transmisního programu stanoveného příslušným nařízením EU.
Regionální členění HDP a dalších vybraných položek národních účtů bylo publikováno v plánovaných termínech. Rozsah zveřejňovaných ukazatelů je plně v souladu s požadavky, které
vyplývají z příslušných mezinárodních standardů.
Systém výstupů v oblasti čtvrtletních národních účtů byl doplněn soustavou čtvrtletních
sektorových účtů, která poskytuje podrobný pohled na úroveň a vývoj ekonomiky v členění
na nefinanční podniky, finanční instituce, vládní instituce, domácnosti a neziskové organizace.
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Ve stanovených termínech, k 1. dubnu a 1. říjnu, byly Eurostatu a EU zaslány tabulky, které
jsou vyžadovány v souvislosti s notifikacemi vládního deficitu a dluhu sektoru vládních institucí.
Podrobné členění údajů o příjmech a výdajích tohoto sektoru bylo standardně publikováno
ve čtvrtletní periodicitě.
V rámci Evropského srovnávacího programu výdajů na HDP byly v požadovaných termínech
poskytnuty orgánům EU potřebné podklady, na jejichž základě byly Eurostatem vypočteny
vybrané ukazatele v paritě kupní síly, které jsou podkladem pro rozhodnutí o čerpání strukturních fondů EU. Pro výpočet průměrné sazby daně z přidané hodnoty, která je podkladem
pro výpočet odvodu do vlastních zdrojů EU, byly Ministerstvu financí poskytnuty podrobné
podklady.
Kromě pravidelné rutinní produkce cenových indexů, jež tvoří páteř činnosti odboru statistiky
cen, bylo v roce 2007 završeno provedení a vyhodnocení všeobecné revize téměř všech
cenových indexů. Účelem revize byla zásadní aktualizace systému sledování cen. Předchozí
revize se prováděla v letech 1999–2001 (včetně příprav až po vyhodnocení), následující
se plánuje na roky 2010–2012. Ta současná se týkala indexu spotřebitelských cen, cen průmyslových výrobců, stavebních prací a objektů, cen služeb pro podnikatele, zemědělských cen
a cen zahraničního obchodu. V souvislosti s harmonizací se souvisejícími domácími i mezinárodními statistikami mají nyní všechny cenové indexy za nový bazický základ rok 2005.
Součástí revize pak bylo i zavádění nových metodických postupů do výpočtu cenových indexů
v souladu s celoevropskou harmonizací statistik, jakož i postupné rozšiřování cenového
monitoringu. To pokračovalo, vzhledem k neustálé potřebě aktualizace, i po skončené revizi
během roku 2007. Připravovaly se již také významné další změny, jako je přechod na novou
klasifikaci NACE, či postupné zavedení řetězových indexů spotřebitelských cen a indexu cen
zahraničního obchodu.
Další významnou náplní práce cenové statistiky bylo šetření cen pro rutinní mezinárodní
srovnávací projekt ECP, k jehož plnění váže ČSÚ nyní i evropská legislativa. V neposlední
řadě pak proběhly práce na zkvalitňování sledování cen nemovitostí se záměrem poskytovat
včasnější cenové indexy a dále rozšířit záběr sledovaného okruhu cen. Nejnovějším výsledkem
je publikace konjunkturálního čtvrtletního indexu nabídkových cen bytů, zavedená od počátku
roku 2008.
Ve statistice zahraničního obchodu se zbožím byly připraveny podklady k revizi platební
bilance, která byla realizována ve spolupráci s ČNB a NÚ v červnu 2007. Následně bylo
zavedeno pravidelné předávání nových podrobných výstupů pro potřeby ČNB a NÚ včetně
zveřejňování celkových dovozních dat v metodice FOB.
Kvalita dat statistiky Intrastat byla pozitivně ovlivněna provedením řady technických
a organizačních opatření společně s Generálním ředitelstvím cel pro zintenzivnění kontrol
dat pracovníky celních úřadů zajišťujících jejich sběr i na straně ČSÚ. Zástupci ČSÚ se aktivně
zúčastňovali jednání pracovních skupin Eurostatu pro přípravu budoucího výrazného zjednodušení statistiky Intrastat a snížení zátěže zpravodajských jednotek. Současně se aktualizovaly
nástroje pro lepší využití administrativních údajů z daňových přiznání ke kontrole dat statistiky
Intrastat a pro dopočty za jednotky nevykazující nebo jednotky bez výkaznické povinnosti.
Zatímco sběr dat Intrastat probíhá v podstatě jen elektronicky prostřednictvím systému
IDES, Portálu veřejné správy a pomocí webové aplikace, sběr dat Extrastatu je realizován
dvojím způsobem. Údaje o dovozech zboží jsou i nadále sbírány v papírové formě, avšak
data o vývozech jsou již sbírána výhradně elektronicky. V souvislosti s tím byla uskutečněna
i technická opatření k úpravě přenosu těchto dat mezi GŘC a ČSÚ.
Ve statistice vývozu a dovozu služeb byly provedeny přípravy k pravidelnému čtvrtletnímu
zveřejňování výsledků dat sebraných ČSÚ počínaje daty za 1. čtvrtletí 2008 včetně zařazení
a odladění dopočtů. Dále se rozšířil počet sledovaných služeb o pojištění a zajištění v okruhu
pojišťoven.
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3.4 Produkční statistiky
V průběhu roku 2007 sekce produkčních statistik naplňovala strategické cíle sekce a úřadu
stanovené pro toto období. Vybraní spolupracovníci se podíleli na plnění prioritních úkolů
ČSÚ. V rámci Reformy systému statistických zjišťování byla provedena tzv. položková inventura
a analýza, na základě níž jsme modifikovali statistická zjišťování v jednotlivých oblastech
statistiky. Intenzivně pokračovaly práce na implementaci nové klasifikace ekonomických
činností (NACE Rev. 2) do národních podmínek. V rámci úkolu Realizace individuálního
přístupu ke klíčovým respondentům jsme navázali úzkou spolupráci s vybranými zpravodajskými jednotkami.
Ve statistice průmyslu bylo pro referenční období 2008 nově zavedeno statistické zjišťování
Prům 3 – 01, ve kterém se bude sledovat pololetní produkce výrobků a služeb. Započala
rovněž příprava národní verze seznamu výrobků Prodcom pro rok 2008, která bude založena
na kódování CPA 2008. V oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby pokračovaly
práce na změně metodiky výpočtu indexu stavební produkce. V této souvislosti došlo k úpravě
měsíčního dotazníku. V oblasti statistiky energetiky plynule pokračoval transformační proces,
v rámci kterého probíhaly dokončovací práce na modifikaci energetického výkaznictví.
Účelem těchto prací bylo zabezpečení aktualizovaných mezinárodních požadavků v této
oblasti a zároveň snížení administrativní zátěže respondentů. Byly dokončeny přípravné práce
na sestavení energetické bilance dle mezinárodní metodiky. Zároveň byla podepsána nová
Dohoda mezi ČSÚ a Státní správou hmotných rezerv o spolupráci při zpracování statistických
dat v případě ropné nouze.
Ve statistice obchodu, ubytování, stravování, dopravy a spojů jsme v roce 2007 věnovali
velkou pozornost finanční analýze zmiňovaných odvětví. Poprvé vyšly publikace s časovými
řadami nejvýznamnějších ukazatelů v členění podle doporučovaných velikostních kategorií
a s hodnocením různých rentabilit, likvidit apod. Proběhl také audit měsíčního zjišťování tržeb
v těchto odvětvích, který potvrdil shodu s nařízením 1165/98 EC a používané postupy výběru
i dopočtů; doporučil pouze některá formální doplnění manuálu resp. technického projektu.
V oblasti statistiky cestovního ruchu pokračovalo naplňování dalších tabulek Satelitního účtu
ČR (TSA), resp. modulu zaměstnanosti v ČR. Zástupce ČSÚ se zúčastňoval TF Eurostatu
i UNWTO k revizi Nařízení 95/57 a manuálů TSA. Slibně se rozvíjela spolupráce s VŠPJ
v oblasti domácího cestovního ruchu.
V souvislosti s přijetím novely Nařízení o ročních strukturních statistikách byly pro odvětví
tržních služeb navrženy úpravy ročních výkazů tak, aby splňovaly nové požadavky vyplývající
z nových požadavků Eurostatu. Pokračovala také spolupráce s MPO v rámci mezirezortní
skupiny pro implementaci Směrnice o volném pohybu služeb, která byla přijata na konci roku
2006. Jejím cílem je postupné odstranění administrativních bariér pro podnikatele, kteří
chtějí podnikat na území jiných členských států Evropské unie. Práce skupiny se soustředila
zejména na posouzení stávajících českých právních norem s cílem odstranit neodůvodněné
bariéry a usnadnit procesu zahajování podnikatelské činnosti.
V odvětví finančního zprostředkování pokračovala spolupráce s ČNB v oblasti sdílení datových
fondů. Rozšířil se okruh údajů, které ČSÚ přebírá z datových zdrojů ČNB. To umožnilo upravit
a redukovat obsah čtvrtletních výkazů tak, aby se minimalizovaly případné duplicity ve sledování
údajů ze strany ČNB a ČSÚ. Pokračovala spolupráce s Českou asociací pojišťoven, která
se v tomto období zaměřila zejména na upřesňování metodiky ukazatelů poskytovaných mezinárodním institucím a konzultace k návrhu nově koncipovaných ročních výkazů v oblasti
pojišťovnictví. Proběhly také konzultace s významnými respondenty v odvětví finančního
zprostředkování.
V roce 2007 jsme zorganizovali a zahájili sběr údajů strukturálního zemědělského zjišťování
FSS 2007. Naším úkolem je zajistit minimálně 30 tisíc zpravodajských jednotek. Do konce
roku byl úspěšně ukončen dvouletý pilotní projekt Eurostatu na budování a aktualizaci farmář-
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ského registru s využitím administrativních zdrojů (TAPAS 2005). Eurostat přijal bez výhrad
a doplňků závěrečnou zprávu k TAPAS 2005. V roce 2007 proběhla první inventura dostupnosti administrativních dat z oblasti vinohradnictví, a to v souvislosti s připravovaným vinařským
cenzem v průběhu roku 2009.
V oblasti lesnické statistiky pokračoval v roce 2007 rozvoj konceptu sjednoceného environmentálního a ekonomického účetnictví pro lesy a zejména v části zabezpečení a naplnění
technických veličin z oblasti životního prostředí.
Ve statistice životního prostředí jsme v roce 2007 podepsali meziresortní smlouvu o spolupráci
mezi ČSÚ a MŽP. V novelizovaném zákoně o odpadech byl vytvořen pro ČSÚ prostor na přebírání dat z administrativních hlášení. Mikrodata o odpadovém hospodářství za zpravodajské
jednotky za rok 2007 bude ČSÚ získávat z ORP a porovná je se statistickými výkazy o odpadech.
V roce 2007 pokračoval rozvoj statistiky satelitních účtů životního prostředí, zejména v oblastech
výdajů na jeho ochranu, materiálových toků a ochraně ovzduší. V rámci těsné spolupráce vyšla
společná statistická ročenka.
Statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí splnily v roce 2007 veškeré úkoly stanovené Programem statistického zjišťování i Edičním plánem a rozvinuly další formy spolupráce
s příslušnými zaměstnaneckými svazy (SOVAK, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz)
a dalšími odbornými institucemi (CENIA, VÚZE, VÚRV, ÚKZÚZ apod.).

3.5 Demografické a sociální statistiky
V oblasti Sociálních šetření u domácností se i v podmínkách probíhajících změn v řízení
a organizaci krajských pracovišť ČSÚ podařilo úspěšně přejít na prakticky rutinní režim
při realizaci dvou hlavních zjišťování (EU-SILC a Rodinné účty). Na podzim byla navíc
pro EU-SILC formou pilotáže úspěšně odzkoušena CAPI metoda a připravena tak pro ostré
nasazení na části souboru (1. návštěvy) v roce 2008. Z dat prvního šetření vznikla obsáhlá
a graficky zdařilá prezentační brožura, kterou obdržely všechny domácnosti, jež o ní projevily
zájem a aktivně se do šetření zapojily.
V oblasti statistiky trhu práce byla ukončena práce a vydána analýza z dat ad hoc modulu
Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) pro rok 2006 „Přechod z práce do důchodu“
a byl připraven ad hoc modul 2008 „Migranti“. Z údajů VŠPS, podnikové statistiky a administrativních zdrojů čerpala souhrnná „Analýza trhu práce 2000–2006“ zaměřená na konkurenceschopnost ČR v Evropské unii. Publikace nabídla komplexní pohled na český i evropský
trh práce, obsahovala také popis hlavních metodických rozdílů mezi různými statistickými
zdroji a z nich plynoucí nekonzistence ve výsledných datech.
Započala příprava šetření Úplné náklady práce 2008, která je pilotní úlohou v rámci reformy
statistických zjišťování.
V roce 2007 ČSÚ již podruhé realizoval šetření o odborném vzdělávání zaměstnanců
v podnicích (CVTS 3) za referenční období roku 2005. Vlastní šetření v podnicích proběhlo
v roce 2006, v roce 2007 byly zpracovány výsledky šetření. Na jejich základě byla sestavena
monotématická analýza hodnotící dosažená zjištění vč. porovnání s výsledky CVTS 2
(za referenční období 1999) a mezinárodního srovnání se zeměmi EU.
ování zdravotně
Ve spolupráci s ÚZIS se uskutečnilo poprvé v ČR výběrové statistické zjišťo
postižených osob. Respondenty šetření byli praktičtí lékaři pro děti a mládež. Šetření vychází
z úkolu zadaného ČSÚ usnesením vlády ČR a bylo ve spolupráci s MZ, MPSV, MŠMT
a s organizacemi zdravotně postižených dlouhodobě připravováno. Koncem roku 2007 byly
k dispozici konečné výsledky šetření a začala se zpracovávat jejich analýza. Zveřejnění
výsledků bylo připraveno na měsíc duben 2008.
V rámci grantu získaného od Eurostatu v roce 2007 probíhala intenzivní příprava šetření
vzdělávání dospělých (AES), které je prováděno v domácnostech. Vlastní šetření v domácnostech proběhlo do konce února 2008.

24

Byl ukončen projekt TOSHA (Softwarový nástroj pro zdravotnické účty), který jsme realizovali
ve spolupráci s ÚZIS pro řešitele vybrané Eurostatem (firmy IRDES a BASYS). Cílem
projektu bylo najít softwarový produkt usnadňující zavádění a sestavování zdravotnických
účtů v zemích EU. O významu naší účasti na tomto mezinárodním projektu a úrovni systému
zdravotnických účtů (SHA) za ČR svědčí mj. i okolnost, že příslušný nástroj byl testován
také v našich podmínkách.
Ve spolupráci s VÚ BP a SZÚ se uskutečnily práce na grantech věnovaných problematice
pracovní úrazovosti (ESAW), nemocí z povolání (EODS) a společenských a individuálních
nákladů spojených s pracovními úrazy. Příslušná zjišťování byla provedena v souladu se
zadáním Eurostatu a zcela ojedinělé šetření týkající se společenských a individuálních nákladů
pracovních úrazů bylo také analyticky vyhodnoceno.
Na úseku statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti byly v návaznosti na příslušná
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) dále rozvíjeny relativně nové oblasti statistiky:
statistika inovací, statistika informační společnosti (využívání ICT v podnicích, ve veřejné
správě, domácnostech a mezi jednotlivci), státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj
(GBAORD), statistika licencí, lidské zdroje ve vědě a technologiích.
V roce 2007 pokračovala příprava jednoho z prioritních úkolů úřadu - sčítání lidu, domů a bytů.
Bližší informace jsou v kapitole 3.2.
Demografická statistika prošla metodickým auditem. Na základě jeho závěrů byla přijata dílčí
opatření ke zvýšení kvality v oblasti demografické statistiky.

3.6 Metodika a registry
Sekce obecné metodiky a registrů zaměřila svoji činnost v roce 2007 především na prioritní
úkoly úřadu – reformu systému statistických zjišťování, statistický metainformační systém,
operaci NACE 2007, soustavu statistických registrů a využívání administrativních dat. Podrobnější informace o Reformě systému statistických zjišťování a Statistickém metainformačním
systému jsou uvedeny v kapitole 3.2.
Práce v oblasti statistických klasifikací a číselníků vycházely zejména ze změn mezinárodních
standardů a potřebou jejich implementace do statistických činností. V průběhu roku byla
schválena národní verze Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), byl vytvořen převodník
mezi OKEČ a CZ-NACE, vytvořena Klasifikace produkce (CZ-CPA) a sdělením ČSÚ zavedena
Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97). Významnou složkou byla i spolupráce na vytváření Klasifikace statistických okruhů a rovněž příprava revidované Klasifikace zaměstnání
(CZ-ISCO). Další aktualizace proběhly u Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) a Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), na národní i mezinárodní úrovni byly
projednány změny v Kombinované nomenklatuře (KN). Vzhledem k využívání statistických
klasifikací i mimo resort byly aktuální informace zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ.
Klasifikace jsou pro co nejširší využití zadávány do metainformačního systému SMS.
V oblasti statistických registrů byly v roce 2007 práce zaměřeny především na další rozvoj
jednotlivých registrů vedených ČSÚ a na jejich vzájemné propojování a sjednocování obsahu.
Do registru ekonomických subjektů byla implementována nová klasifikace ekonomických
činností CZ-NACE, která se používá pro vyjádření předmětu podnikání nebo činností ekonomických subjektů. Veřejnosti jsou dostupné tyto informace o ekonomických subjektech
na internetových stránkách ČSÚ. Registr byl rozšířen o další statistickou jednotku – skupina
podniků a byly poprvé popsány a zařazeny do registru velké skupiny podniků působící v ČR
s cílem navázat se na mezinárodní registr skupin podniků připravovaný v rámci EU. Pokračovaly práce na propojování s dalším statistickým registrem – registrem sčítacích obvodů
a budov v oblasti adres a územních identifikací. Významným zdrojem dat pro zkvalitnění
obsahu registru se staly údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra
ČR. Byly započaty práce na přímém provázání soustavy klasifikací a číselníků vedené v rámci
metainformačního systému SMS – KLAS se statistickými registry.
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V oblasti tvorby výběrových souborů byla rozvinuta univerzální metodika, která technologicky
koordinuje výběry všech podnikových šetření. Metodika umožňuje negativní i pozitivní koordinaci podnikových šetření. Účelem koordinace výběrů je minimalizace individuální zátěže
respondenta při zachování reprezentativnosti výběrových souborů. Nejvýznamnější přínos
by měl být pro malé a střední ekonomické subjekty.
Významný pokrok se uskutečnil v přístupu k administrativním zdrojům dat o plátcích daní
z příjmů a daně z přidané hodnoty. Tyto zdroje budou analyzovány a následně budou vyvíjeny
metody jejich využití s cílem dále snižovat počet oslovených respondentů i rozsah statistických
výkazů a zvyšovat konzistenci a koherenci různých statistických úloh mezi sebou a v čase.
Významnou měrou příspívá k zkvalitnění statistických výstupů nově dostupný administrativní
zdroj o měsíčních souhrnných hlášeních o vyměřovacích základech za podniky. Jejich prvotní
využití se podařilo realizovat v průběhu roku 2007 a širší uplatnění se očekává v rámci
připravovaného redesignovaného statistického systému.
V rámci aktivit zaměřených na tvorbu metainformací o kvalitě statistických dat bylo schváleno
zadání a probíhá pilotní implementace pro vybrané úlohy. Souběžně pro vybrané indikátory
kvality proběhlo souhrnné hodnocení zahrnující většinu úloh prováděných ČSÚ v letech 2004
až 2006. Příslušné výstupy jsou zahrnuty do sebehodnocení EFQM a předpokládá se, že se
stanou nedílnou součástí rutinního centrálního zpracování.
V oblasti ochrany statistické důvěrnosti byla přijata směrnice o poskytování statistických
informací z ČSÚ externím uživatelům, založili jsme Výbor pro uvolňování informací, implementovali jsme chartu důvěrnosti v doméně statistik SBS a ve statistice průmyslových výrobků
dle klasifikace PRODCOM a vypracovali jsme dílčí bezpečnostní politiky ČSÚ za subsystém
ochrana důvěrných statistických údajů a řízení rizika prozrazení.

3.7 Statistická zpracování
Oblast statistického zpracování je rozdělena podle dvou hlavních způsobů zjišťování údajů
na terénní zjišťování, které je používáno především pro zjišťování u obyvatelstva a korespondenční zjišťování, které je obvykle uplatňováno u ekonomických subjektů.
České domácnosti byly v roce 2007 osloveny standardními typy šetření, tj. Statistikou rodinných účtů, Výběrovým šetřením pracovních sil, Výběrovým šetřením cestovního ruchu, Výběrovým šetřením informačních technologií a Šetřením o příjmech a životních podmínkách
(EU- SILC). Ve vybraných 54 tis. bytech proběhlo přes 365 tis. rozhovorů s jednotlivými členy
domácností (u kontinuálních šetření jsou započteny i opakované rozhovory). Vzhledem k tomu,
že šetření u domácností jsou pro respondenty v ČR dobrovolná, je tento objem získaných
odpovědí považován za dostatečně kvalitní.
V oblasti statistiky zemědělství oslovil ČSÚ respondenty dvěmi mimořádnými šetřeními
(Agrocenzus 2007 a Sady 2007). Šetření se týkala 53 tis. zpravodajských jednotek, bylo
zpracováno 33 tis. výkazů od respondentů a za 1 tis. jednotek byly získány informace
z administrativních zdrojů.
Ekonomické subjekty působící v ČR oslovil ČSÚ v roce 2007 výkazy na základě Programu
ování, který stanovil zpravodajskou povinnost formou 124 výkazů ČSÚ.
statistických zjišťo
Tyto výkazy pokrývají potřeby vstupů pro jednotlivé statistické uživatele a odlišují se nejen
obsahem obecně, ale respektují i odvětví ekonomické činnosti a finanční sektor respondenta.
Za vybraných necelých 91 tis. jednotek bylo zpracováno 297 tis. výkazů, do kterých jsou
opakovaně započítány i výkazy s měsíční či čtvrtletní periodicitou.
Za účelem zjednodušení orientace respondentů ve statistických výkazech, kontaktních,
metodických a organizačních informací i v systému elektronického sběru dat (EPV) byly sjednoceny internetové stránky Odborů statistického zpracování. Pro další zefektivnění způsobu
komunikace s respondenty byl připraven Rozcestník pro respondenty, který bude spuštěn
v roce 2008 na samostatné internetové doméně.
Pracovníci sekce statistických zpracování se významně podíleli na Reformě systému statistických zjišťování, která je popsána v kapitole 3.2.
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3.8 Informování veřejnosti
Nedílnou součástí činnosti Českého statistického úřadu je informování veřejnosti o sociální
a ekonomické situaci v ČR. Hlavní cestou, kterou se dostávají statistické informace k uživatelům je internet. Kromě toho je možné získat data z publikací, z médií, uživatelé se mohou
obrátit na pracoviště ČSÚ v Praze i v regionech.
Internetové stránky ČSÚ se v posledních letech staly pro uživatele základní vstupní branou
k získání statistických informací. Na základě připomínek uživatelů byly provedeny v červenci
2007 zásadní změny vzhledu stránek www.czso.cz. Během roku 2007 jsme provedli dvojí
testování použitelnosti webové stránky ČSÚ, které významně doplnilo informace z uživatelských anket spokojenosti se službami a produkty ČSÚ a napomohlo při přípravě a vyhodnocení nového vzhledu stránky i dalších následných úpravách. Cílem změny bylo „odlehčit“
vzhled hlavní stránky, což se podařilo.
Za celý rok 2007 prošlo přes hlavní stránku webové prezentace více než 1 438 tisíc návštěvníků (o 20 tisíc více než v roce 2006), kteří si hlavní stránku zobrazili 3 038 tisíckrát. Průměrný
denní počet návštěvníků hlavní stránky byl v tomto roce 3 942 (v roce 2006 to bylo 3 883).
Trend růstu návštěvnosti webové stránky ČSÚ nadále pokračuje, i když již mírnějším tempem.
Nejvíce uživatelů se zajímalo o míru inflace, statistiku regionů, měst a obcí, obyvatelstva,
o údaje ze sčítání lidu, domů a bytů a stránky ČSÚ podle jednotlivých krajů.
Významnou součástí internetové prezentace ČSÚ je Veřejná databáze (VDB). Pro veřejnost
byla spuštěna začátkem roku 2006. Počet uložených hodnot během roku 2007 vzrostl o 60
procent, přesto však nejsou doposud pokryty všechny statistické oblasti. Počet návštěvníků
využívajících VDB během roku stoupal, z 11 tisíc měsíčně začátkem roku na 18 tisíc v závěru
roku. Sedmkrát však během roku vzrostl počet zobrazovaných statistických tabulek. K růstu
atraktivity VDB přispělo i zařazení odkazů na statistické tabulky VDB z dalších webových
stránek. V závěru roku se podařilo připravit nový způsob zobrazování dat VDB a uživatel tak
má možnost přepínat režim zobrazení dat mezi tabulkou, grafem a mapou. Veřejná databáze
vyvolala opět zájem i na mezinárodním poli, když byly její principy a funkcionalita představeny
na výroční konferenci International Marketing and Output Database v irském Corku.
Nezastupitelnou roli v poskytování informací uživatelům mají informační služby ČSÚ. Jedním
z ukazatelů hodnocení je sledování tržeb. Přestože je stále více informací k dispozici zdarma
na internetových stránkách úřadu a přestože se snižuje počet vydávaných publikací, dosáhly
v roce 2007 tržby za produkty, které ČSÚ prodává, výše 5 913 tis. Kč, což je o 99 tis. Kč
více než bylo v roce 2006. Nárůst tržeb v roce 2007 souvisí s prodejem stěžejní publikace
ze SLDB 2001 „Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005“.
Mimo navýšení tržeb za publikace vzrostly i tržby za prodej Registru ekonomických subjektů
(RES), zákazníci mají stále zájem jak o celou databázi RES, tak o dílčí výstupy z něj. Podíl
tržeb za produkty RES v ústředí ČSÚ se již několik let přibližuje 60 %. Stabilní je rovněž zájem
o nestandardní výstupy, které se podílejí na tržbách ČSÚ dvaceti procenty.
V roce 2007 ČSÚ obdržel a zodpověděl 32 882 dotazů a požadavků. Pracovníci v ústředí
i na krajích se dlouhodobě snaží vyřizovat požadavky co nejrychleji. V ústředí je zajištěna
odpověď okamžitě nebo do druhého dne v téměř 90 % případů, na krajích dokonce v 95 %.
Pokud jde o otázku, kdo jsou zákazníci ČSÚ, pak jednoznačně převládají zástupci firem.
Na krajích tvoří 26,6 % všech klientů, v ústředí dokonce 41,2 %. Další významnou skupinou
jsou občané, resp. fyzické osoby. Ústředí má hodně zákazníků z řad studentů a škol, ze státní
správy i z ciziny, krajská pracoviště velmi úzce spolupracují s orgány místních samospráv
a s neziskovými organizacemi.
V roce 2007 celkem 159 klientů prodloužilo dohodu s ČSÚ z předcházejících let na pravidelnou aktualizaci RESu, dále bylo uzavřeno 8 nových smluv. Navíc bylo na základě dohody
uzavřeno 22 nových smluv na jednorázový odběr RESu. Mimo uvedených smluv k RESu bylo
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v roce 2007 uzavřeno 11 nových smluv k problematice RSO (Registr sčítacích obvodů),
regionální a demografické statistiky a jedna nová dohoda ke schránkám SCP (celkem bylo
v roce 2007 evidováno 35 smluv ke schránkám SCP). Bylo uzavřeno 7 smluv na další
diseminaci statistických produktů.
V této souvislosti je nezbytné zmínit poskytování důvěrných informací (mikrodat) pro účely
vědeckého výzkumu, které se poskytují na základě dvoustranných smluv výzkumným ústavům
a vysokým školám v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění
pozdějších předpisů. Uzavírání těchto smluv zahrnuje nezbytné procedury, kterými ČSÚ zajišťuje,
aby smluvní strana zabezpečila ochranu individuálních a důvěrných dat. Celkem bylo v roce
2007 uzavřeno 18 takových dohod. V tomto režimu byly poskytnuty údaje např. z výběrového
šetření pracovních sil, ze SILCu, z výběrového šetření domácností a z demografie.
Nepominutelnou oblastí poskytování informačních služeb je spolupráce s mezinárodními
organizacemi. Prostřednictvím oddělení mezinárodních informačních služeb bylo v roce 2007
vyřízeno 227 dotazníků pro mezinárodní organizace. Jejich počet oproti roku 2006 klesl
o 11 %, což bylo způsobeno především tím, že některé dotazníky byly sloučeny do jednoho
nebo se řešily jako tzv. společné dotazníky pro více organizací najednou. Mezi nejnáročnější
práce patří již tradičně požadavky OECD, dotazníky pod názvem Globalizace a FATS. Nejvíce
dotazníků bylo předáno Evropské komisi, OECD, Mezinárodnímu měnovému fondu, Eurostatu,
OSN a ILO.
Již třetím rokem zajišťuje ČSÚ službu ESDS (European Statistical Data Support), která byla
do třetího čtvrtletí 2007 částečně financována grantem Eurostatu. V roce 2007 bylo zodpovězeno 710 dotazů, stejně jako v roce 2006. Největší zájem byl o následující okruhy témat: práce
a sociální statistiky, makroekonomika, ceny, průmysl a stavebnictví, což reprezentuje více než
60 % všech dotazů. Zájemci o mezinárodní informace pocházeli z řad studentů, podnikatelských subjektů, soukromých osob a národních statistických úřadů (téměř 78 % všech dotazů).
Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2007 vydána řada významných statistických
publikací. Kromě pravidelně vydávané „Statistické ročenky ČR“ a ročenek všech krajů byl
vydán již výše zmíněný „Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005“. Pracoviště ČSÚ
na krajích vydala několik analytických publikací, mj. „Regionální rozdíly v demografickém,
sociálním a ekonomickém vývoji ….. kraje v letech 2000 až 2005“. Z publikací vydaných
ústředím ČSÚ lze vybrat např. tituly „Ekologické zemědělství v roce 2005“ nebo brožurku
„A léta běží...“. Ze šetření SILC 2005 a 2006 byly vydány publikace „Příjmy a životní podmínky
domácností ČR“; v návaznosti na předchozí rok opět byl publikován v česko-anglické mutaci
titul „Česká republika v mezinárodním srovnání“.
Regionální analytici ČSÚ v roce 2007 reagovali na zvýšený zájem institucí veřejné správy,
ale i vysokých škol, o datovou a metodickou podporu při přípravě regionálních koncepcí,
programů rozvoje nebo evaluačních kritérií. Velmi silná je spolupráce zejména s Ministerstvem
pro místní rozvoj. Pro potřeby stavebního zákona byla připravena sada indikátorů pro územně
analytické podklady a zpřístupněna na webu ČSÚ. Publikační činnost se orientovala na tradiční tituly („Malý lexikon obcí“, „Okresy ČR“), poprvé v historii byla vydána publikace „Města
a městyse v ČR“. Velký zájem vzbudila i „Analýza regionálních rozdílů“, na jejímž základě
se uskutečnila úspěšná tisková konference.
Propagace a popularizace statistiky u laické veřejnosti byla v roce 2007 zaměřena především
na vzdělávací zařízení (propagační materiály pro školy – rozvrhy, záložky; navázání bližší
spolupráce s Univerzitou Karlovou ohledně účasti na pravidelných přednáškách; přednášky
pro studenty na exkurzích na ČSÚ) a také na respondenty statistických zjišťování (kalendáře
a letáky Elektronického podávání výkazů).
Pokračovaly naše aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce s partnery – vysokými školami,
s ostatními státními institucemi, se zájmovými svazy atp. V jednotlivých krajích pokračovala

28

spolupráce s krajskými úřady - byla například podepsána dohoda o spolupráci s Krajským
úřadem v Hradci Králové, v Pardubicích, s Technickou univerzitou v Liberci, s Univerzitou
Hradec Králové.
Do Ústřední statistické knihovny se nově zaregistrovalo 184 čtenářů, k 31. 12. 2007 tak
knihovna evidovala 1 336 uživatelů. V průběhu roku knihovnu v ČSÚ navštívilo 2 088 uživatelů,
kteří si vypůjčili, převážně k prezenčnímu studiu, celkem 10 480 publikací, z toho 8 950 knih
a 1 530 periodik. Bylo pro ně také z publikací vyrobeno 3 186 kusů xerokopií – počet objednaných xerokopií klesá, uživatelé více používají výpočetní techniku a digitální fotoaparáty.
V reprografickém středisku bylo v roce 2007 vytištěno celkem 3,1 mil. černobílých stran,
276 tis. barevných stran, 36 tis. kusů obálek na publikace. Ve srovnání s rokem 2006 se
objem černobílého tisku vyjádřený v počtu stran A4 zvýšil o 20 % a stejně vyjádřený objem
barevného tisku se zvýšil o 75 %. To vše bez zvýšení nároků na rozpočet.

3.9 Legislativní aktivity
Aktivita Českého statistického úřadu v legislativní činnosti byla v roce 2007 zaměřena zejména na legislativu vlastní.
Dynamickým legislativním procesem procházel návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011, který ČSÚ předkládal v souladu s usnesením vlády České republiky
č. 500 ze dne 16. května 2007, o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007
a k Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010. V rámci vnějšího připomínkového
řízení byl návrh projednán v prvním pololetí s 66 připomínkovými místy. Záměrem materiálu
bylo připravit koncepci sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční v České republice roce
2011 s cílem získat pro statistické účely prostřednictvím statistických údajů popis zjišťovaných
skutečností v oblasti vývoje obyvatelstva, jeho struktury a podmínek života, zejména bydlení,
a to ve vzájemných souvislostech a v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu.
Tento odborně i legislativně náročný právní předpis jako součást celosvětového programu
populačních a bytových censů, koordinovaného OSN byl schválen usnesením vlády České
republiky č. 1032 ze dne12. září 2007.
V průběhu roku 2007 byl také připraven a projednán návrh vyhlášky č. 279/2007 Sb.,
o Programu statistických zjišťo
ování v roce 2008, jako prováděcí právní předpis zákona
o státní statistické službě obsahuje statistická zjišťování prováděná orgány vykonávajícími
státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem, která jsou určena
k získání statistických dat s cílem vytvořit souhrnné statistické informace na základě potřeby
resortů a orgánů místní správy a samosprávy, požadavků Evropské unie a jiných mezinárodních organizací a i na základě usnesení vlády České republiky.
Mimo shora uvedené legislativní aktivity byl pro jednání vlády České republiky předložen
materiál k aktualizaci Statutu ČSÚ schváleného usnesením vlády České republiky ze dne
7. listopadu 2001 č. 1160. Záměrem materiálu byla aktualizace Statutu ČSÚ korespondující
zejména se změnami zákona o státní statistické službě a se změnami v organizační struktuře
ČSÚ, které byly promítnuty v Organizačním řádu ČSÚ a dalších vnitřních předpisech ČSÚ.
Předkládaný návrh změn se nedotkl změny koncepce a struktury Statutu ČSÚ a materiál byl
schválen usnesením vlády České republiky č. 682 ze dne 18. června 2007.
Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2007 zveřejněno pět Sdělení ČSÚ, týkající se aktualizace
klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), zavedení klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE), aktualizace klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV), aktualizace
klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) a zavedení mezinárodní klasifikace vzdělávání – ISCED 97.
V oblasti vnější legislativy, tj. posuzování a předkládání připomínek a vyjádření k návrhům
právních předpisů ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy, předložil ČSÚ celkově
329 stanovisek.
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3.10 Řízení lidských zdrojů
Pro rok 2007 bylo Českému statistickému úřadu rozpočtem stanoveno 1821 zaměstnanců.
Skutečný roční průměrný přepočtený počet byl 1764 zaměstnanců. K 31. 12. 2007 bylo
v ČSÚ zaměstnáno celkem 1784 fyzických osob.
Zaměstnanci podle pohlaví
stav k 31. 12. 2007
Počet zaměstnanců

%

Celkem

1 784

100,0

Ženy

1 339

75,1

Muži

445

24,9

Průměrný věk zaměstnanců úřadu byl 47,4 roku.
Zaměstnanci podle věku
stav k 31. 12. 2007
Věková skupina
Celkem
Do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

185

291

468

699

141

1 784

Hodnocení kvalifikační struktury potvrdilo nastoupený trend v nárůstu počtu vysokoškolsky
vzdělaných zaměstnanců. Příčinou postupné přeměny kvalifikační struktury je zvyšující se
náročnost vykonávaných činností.
Zaměstnanci podle dosaženého stupně vzdělání
stav k 31. 12. 2007
Stupeň vzdělání
Celkem

základní, střední,
střední s výučním listem

střední s maturitní zkouškou,
vyšší odborné

vysokoškolské

119

930

735

1 784

V průběhu roku 2007 byl ukončen pracovní poměr s 209 zaměstnanci. Míra fluktuace byla
11,6 %. Průměrná mzda zaměstnanců ČSÚ v roce 2007 činila 24 192 Kč.
Počet účastníků odborného vzdělávání pořádaného v ČSÚ
Druh kurzu
krátkodobé odborné kurzy *)
dlouhodobé kurzy
jazykové kurzy
Celkem

Počet účastníků
3 008
21
581
3 610

*) kurzy kratší než 5 dnů

Jednou z priorit v oblasti řízení lidských zdrojů je zvyšování a prohlubování odbornosti zaměstnanců. Vzdělávání je organizováno s interními i externími lektory. Zvyšuje se podíl zapojení
ČSÚ v rámci mezinárodního specializovaného odborného vzdělávání pořádaného v rámci
Evropského programu vzdělávání statistiků. V roce 2007 absolvovalo 43 zaměstnanců
odborné kurzy v zahraničí.
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3.11 Mezinárodní spolupráce
Evropská unie
Český statistický úřad v roce 2007 posílil své aktivity v rámci EU se záměrem poskytovat
relevantní a srovnatelná statistická data širokému spektru uživatelů evropských statistik
i za účelem dalšího rozvoje účelné a efektivní spolupráce v rámci Evropského statistického
systému (ESS). Vzhledem k rozsáhlé evropské agendě, která je dána šíří a různorodostí
statistik, se na zajištění sběru, zpracování a diseminace statistických dat v evropském
kontextu zejména dle platné evropské legislativy podílel značný počet pracovníků úřadu.
Při přípravě nové evropské legislativy byl důraz kladen na aktivní prosazování zájmů ČR
při pracovních jednáních v rámci Evropského statistického systému (včetně připravované
revize základního právního rámce ESS či statistických programů).
Výrazný podíl zapojení expertů i řídících pracovníků ČSÚ do rozvojových činností ESS včetně
přípravy nových a revidovaných právních norem EU v oblasti statistiky dokládá aktivita v rámci
jednání pracovní skupiny pro statistiku Rady EU, dále ve čtyřech desítkách odborných týmů
(Task Force) a také zastoupení v pracovních orgánech Eurostatu a výborech Evropské
komise. Součástí tohoto zastoupení je i účast předsedy ČSÚ na jednáních Výboru pro statistické programy (SPC) Evropské komise. Hlavní náplní SPC je projednávání legislativních
návrhů v oblasti statistiky EU a dalších strategických záměrů v ESS i pětiletých a ročních
programů statistik Společenství. V roce 2007 proběhla čtyři jednání SPC, která se zabývala
mimo jiné vytvářením nového právního rámce statistiky a řešením snižování administrativní
zátěže. Aktivní účast na jednáních Pracovních skupin Rady EU – skupiny pro statistiku
a skupiny právníků-lingvistů – i celkové systematické zkvalitňování našeho zapojení do legislativních procesů v rámci EU vytváří dobrý základ pro přípravu výkonu funkce předsednické
země v Radě EU v první polovině roku 2009.
V rámci úsilí Evropského statistického systému o posílení nezávislosti, nestrannosti, objektivity
a spolehlivosti evropské statistiky, o důvěrnost informací a přiměřenost zátěže se Český
statistický úřad zaměřil zejména na implementaci Kodexu evropské statistiky v podmínkách
ČSÚ i státní statistické služby ČR. Zástupci ČSÚ byli také platnými členy týmů hodnotitelů
statistických úřadů v zahraničí v rámci tzv. “peer reviews“, kdy se aktivně podíleli na posouzení
naplňování kodexu a zpracování hodnotících zpráv o implementaci v 5 dalších zemích EU
resp. EEA/EFTA.
V rámci přípravy ČR na předsednictví v Radě EU v prvním pololetí r. 2009 se ČSÚ jednak
zapojil do koordinovaných aktivit v rámci meziresortního Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni, jehož je přidruženým členem, jednak iniciativně rozvíjel další aktivity důležité
pro budoucí zajištění tohoto významného úkolu, jako jsou specifické kurzy interního vzdělávání
zaměřené na přípravu a výkon předsednictví v oblasti statistiky. Zástupci ČSÚ se pravidelně
účastní jak jednání Výboru pro Evropskou unii tak pracovních orgánů, které byly ustaveny
pro přípravu českého předsednictví – Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace, který je platformou pro spolupráci mezi Úřadem vlády ČR jako koordinátorem příprav,
tiskovými a komunikačními odbory jednotlivých resortů, kanceláří tiskového mluvčího Stálého
zastoupení ČR při EU v Bruselu a dalšími subjekty.
Důraz při přípravě na předsednictví v Radě EU byl kladen jak na přípravu pracovníků úřadu
(jazykové i odborné vzdělávání v interních kurzech, kurzech Institutu státní správy a v kurzech
v zahraničí, praktická příprava, zejména formou účasti na jednáních Pracovní skupiny Rady
pro statistiku, získávání zkušeností z jiných zemí), tak i na spolupráci v rámci Rezortní koordinační skupiny pro statistiku. Přípravné práce (např. zpracování textu společného 18měsíčního
programu tří předsednictví, národních sektorových priority apod.) probíhalo v úzké spolupráci
s dalšími aktéry: Úřadem vlády ČR, Stálým zastoupením ČR při EU a představiteli dalších
statistických úřadů, zejména Francie a Švédska. V ČSÚ se v prosinci 2007 uskutečnilo první
společné setkání zástupců tří statistických úřadů (ČR, Francie a Švédska), kde hlavním
předmětem setkání byla právě diskuse nad textem shrnujícím cíle 18měsíčního programu
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předsednictví v oblasti statistiky. Součástí setkání bylo také sdílení zkušeností a znalostí, což je
velmi důležité zejména pro ČSÚ, který dosud nemá s organizací předsednictví zkušenosti.
S partnery z Francie a Švédska je tak ČSÚ neustále v kontaktu z důvodu koordinace organizace
předsednictví tzv. trojky (tři po sobě jdoucí předsednictví). Za účelem zvýšení informovanosti
o problematice předsednictví obecně a o specifikách v resortu statistiky byly publikovány
články na toto téma ve Zpravodaji ČSÚ a rozšířeny prezentace prostřednictvím intranetových
i internetových stránek ČSÚ.
V roce 2007 pokračovala také implementace projektů spolufinancovaných z prostředků EU
(v rámci programů Transition Facility i grantů řízených Eurostatem či jinými ředitelstvími
Evropské komise), které jsou určeny především na financování nově zaváděných statistik,
při rozvoji a aplikaci nových postupů a statistických metod přispívajících ke zvyšování kvality
statistických dat. Devět projektů v rámci Multilaterálního programu Transition Facility 2004
bylo dokončeno a za všechny projekty byly odeslány závěrečné zprávy Eurostatu. Naopak
šest nových projektů z různých statistických oblastí (statistika výzkumu, zahraniční afilace,
demografické statistiky atd.) realizovaných v rámci programu Transition Facility 2005 bylo
v roce 2007 zahájeno. V roce 2007 Eurostat poskytl ČSÚ také 12 nových grantů, mimo jiné
na podporu projektů v oblasti vzdělávání dospělých, využívání informačních a komunikačních
technologií či šetření o příjmech a životních podmínkách. V březnu 2007 byla rovněž zahájena
realizační fáze projektu Statistický metainformační systém v rámci Národního programu
Transition Facility 2006. Řešitelem projektu je firma NESS Czech s. r. o., s níž intenzivně
spolupracují odborníci ČSÚ.
Mezinárodní organizace
V roce 2007 se ČSÚ podílel na aktivitách Statistické komise OSN. ČSÚ je také členem Konference evropských statistiků (KES) v rámci EHK, kde se kromě zapojení do přípravy a průběhu
jednání Konference podílí na jednání expertních pracovních skupin a na společných akcích
pořádaných EHK ve spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi (například Eurostatu,
OECD, FAO). V červnu 2007 se předseda ČSÚ zúčastnil 55. Konference evropských statistiků,
jejíž jednání bylo zaměřeno především na problematiku efektivnosti práce statistických úřadů,
měření kapitálu, statistiky migrace, zdravotnické statistiky a implementace strategie SNA.
Český statistický úřad společně se statistickým úřadem Kanady předsedal organizačnímu
výboru, který v rámci KES připravuje na září 2008 v Makedonii fórum k lidským zdrojům
a vzdělávání ve statistice.
Zasedání Statistického výboru OECD v Ženevě se zabývalo především diseminací OECD
statistik, použitím mikrodat pro mezinárodní výzkum, hodnocením kvality, měřením pokroku
a přípravou druhého světového fóra OECD Statistika – znalosti – politika v Istanbulu, věnovaného
měření a podpoře pokroku společností z širšího než tradičně ekonomického pohledu. Téma
projektu fóra bylo velmi široké, od problematiky indikátorů pokroku přes problematiku vyhodnocování skupiny indikátorů až po definice základních pojmů jako je pokrok, štěstí, spokojenost. Na fóru bylo předneseno cca 220 příspěvků v celkem 10 plenárních a 39 paralelních
sekcích, například Udržitelný rozvoj, Měření štěstí a politika, Jak migrace ovlivňuje pokrok
na národní úrovni, Použití a zneužití indikátorů (pokroku), Konkurence, inovace a ekonomický
růst, Národní pokrok a efektivnost mezinárodní pomoci, Společenská odpovědnost korporací
apod. Záměrem fóra bylo přispět ke zdokonalení statistik zachycujících zároveň výsledky
ekonomické a sociální politiky a politiky životního prostředí, tedy zpracování horizontálních
ukazatelů usnadňujících komplexní politická rozhodování. Zasedání statistického výboru OECD
i tohoto fóra se zúčastnila rovněž delegace vedená předsedou ČSÚ.
V srpnu 2007 se delegace ČSÚ zúčastnila 56. kongresu Mezinárodního statistického institutu
(International Statistical Institut - ISI) v Lisabonu, kterého se zúčastnilo přibližně 3000 zástupců
statistických institucí a pracovišť ze 126 zemí světa. Setkání členů a příznivců této instituce statistiků, matematiků, učitelů a dalších z celého světa se koná každé dva roky. Vzhledem
k různorodosti účastníků je to místo přímo určené pro neformální výměnu zkušeností z nejrůz-
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nějších oblastí z akademického prostředí, oficiální statistiky i výzkumné sféry. Témata jednání
byla různorodá, dotýkala se téměř každého odvětví statistiky (statistické vzdělávání a statistická
gramotnost, kvalita, užití statistického softwaru včetně jeho omezení, spolupráce ve statistice,
nástroje standardizace, národní účty, diseminace, metody měření a analýzy časových řad,
výzkum veřejného mínění, atd.). Zastoupení České republiky bylo početné, na prezentacích
se podíleli zástupci ČSÚ, VŠE, ČNB atd. Předseda ČSÚ řídil sekci „Interní standardy a řízení
kvality v oficiální statistice“, která byla připravena společně představiteli statistických úřadů
ČR a Portugalska a byla jejími účastníky velmi kladně hodnocena.
Technická asistence
I v roce 2007 Český statistický úřad pokračoval v poskytování asistenční pomoci do zahraničí,
aby tak napomohl rozvoji statistických systémů méně vyspělých a transformujících se zemí
a byl zapojen do úsilí mezinárodní statistické komunity o celkový rozvoj statistiky v celosvětovém měřítku. Důvodem je jak ochota a připravenost sdílet již získané poznatky, tak obecně
uznávaná potřeba mezinárodně srovnatelných statistických dat v co největším rozsahu.
V roce 2007 se ČSÚ podílel na asistenčních projektech orientovaných na rozvoj statistik
ve vybraných oblastech v osmi zemích (Bulharsko, Makedonie, Maďarsko, Litva, Rusko,
Turecko, Kyrgyzstán a Uzbekistán) v rámci projektů financovaných z prostředků EU a koordinovaných zahraničními partnery. Celkem se uskutečnilo 13 expertních misí českých statistiků
v zahraničí a 9 konzultací tureckých, litevských, ruských, uzbeckých a kyrgyzských statistiků
v ČSÚ. Expertní pomoc byla realizována zejména ve statistice národních účtů (roční a regionální účty, I/O tabulky, šedá ekonomika), registrech, cenové statistice, demografii a sčítání
lidu, statistice životního prostředí, snižování zátěže respondentů, zlepšení služeb pro uživatele,
Code of Practice, strategickém plánování a lidských zdrojích, v problematice spolupráce
s ministerstvy.
V průběhu roku 2007 ČSÚ vstoupil do konsorcií dvou velkých projektů technické asistence.
První projekt „Posílení národního statistického systému Tádžikistánu“, který je financovaný
Světovou bankou, je z hlediska zapojení českých expertů zaměřen na problematiku národních
účtů (šedá ekonomika), cenové statistiky, klasifikací, statistiky školství a zdravotnictví a statistiky energetiky. Konsorcium vede Německý statistický úřad, jeho partnery jsou ČSÚ a statistické
úřady Dánska, Švédska a Slovenska. Dále je ČSÚ členem konsorcia pro druhou fázi projektu
„Zlepšení statistického systému Turecka“, který vede ICON Institut, dalšími partnery jsou statistické úřady Německa, Dánska, Švédska, Finska, Holandska, Litvy a dalších čtyř institucí.
České zapojení je orientováno do oblastí statistiky cestovního ruchu, národních účtů, registrů
a zlepšování administrativní struktury.
Bilaterální a multilaterální spolupráce
Bilaterální spolupráce se statistickými úřady zejména zemí EU, která přispívá k výměně
a efektivnějšímu využití disponibilních poznatků a zkušeností, pokračovala i v roce 2007.
Dlouholetá a úspěšná spolupráce se Slovenským statistickým úřadem se týká mnoha oblastí
statistiky. V roce 2007 se orientovala zejména na problematiku statistiky zahraničního
obchodu, sociálních statistik, přípravu SLBD 2011, statistiku průmyslu, stavebnictví a energetiky, konjunkturální průzkumy, bezpečnostní politiku úřadů, volební statistiku a program
statistických zjišťování a zpracování výsledků voleb. Pravidelná setkání vedoucích představitelů obou statistických úřadů se v roce 2007 zaměřila na problematiku využívání informačních
a komunikačních technologií ve statistice, přípravu SLBD 2011, přípravu vydání společné
výroční publikace k volbám a na problematiku statistických výkazů.
Pokračovala spolupráce se Statistickým úřadem Irska (řízení lidských zdrojů a vzdělávání).
Třístranná spolupráce ČR, Německa a Polska se odvíjela zejména i v regionální statistice
(regionální příhraniční databáze, statistické publikace Euroregionu NISA). V rámci prohloubení
kontaktů se Statistickým úřadem Rakouska se uskutečnila návštěva generálního ředitele
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Petera Hackla zaměřená na problematiku koordinace státní statistické služby, aktuální otázky
Evropského statistického systému a spolupráce sousedních zemí. V průběhu návštěvy se také
uskutečnilo setkání se zástupci akademické sféry.
V roce 2007 pokračovala multilaterální spolupráce statistických úřadů ČR, Maďarska,
Rakouska, Slovenska a Slovinska (započatá v roce 2005), v rámci které si představitelé
statistických úřadů vyměňují zkušenosti, informace a data a diskutují nad aktuálními problémy
a potřebami národních statistik a Evropského statistického systému. V roce 2007 pracovníci
ČSÚ organizovali již 2. společný seminář zaměřený na statistiku migrace, dále se aktivně
zúčastnili dvou seminářů k zahraničnímu obchodu a využívání administrativních zdrojů dat.
U příležitosti setkání předsedů statistických úřadů byl hodnocen dosavadní vývoj, diskutována
organizace i budoucí zaměření této spolupráce.
Souhrnné údaje
V roce 2007 se v ČSÚ konalo 47 zahraničních návštěv za účasti 259 zahraničních expertů.
Na zahraniční pracovní cesty bylo vysláno 474 pracovníků, kteří se zúčastnili 349 akcí
v zahraničí.

3.12 Informační a komunikační technologie
Začátek roku 2007 v oblasti informačních a komunikačních technologií byl především
ve znamení dokončení rozsáhlé akce z roku 2006 - kompletní obměny personálních počítačů
v celém úřadu. Druhá polovina roku naopak patřila přípravě a zahájení projektu významné
obměny centrálního výpočetního střediska, jejíž realizace je předpokládána v polovině roku
2008. ČSÚ jako jeden z prvních úřadů státní správy použil metodu soutěžního dialogu.
V průběhu roku 2007 byly presentovány základní strategické dokumenty k návrhu architektury
ICT v rámci ČSÚ a bezpečnostní politiky v oblasti ICT úřadu.
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4. Poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2007 byla novelizována směrnice k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ČSÚ dostane každoročně desítky tisíc požadavků na poskytnutí statistických informací - z tohoto
pohledu patří poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím mezi „okrajové“. V roce 2004 byly podány dvě žádosti o informace podle tohoto
zákona a proti žádné z nich nebyla podána stížnost. V roce 2005 ani 2006 nebyla podána
žádná obdobná žádost o informace. V roce 2007 ČSÚ vyřizoval dvě žádosti podle tohoto
zákona, vždy se jednalo o personální zabezpečení činnosti úřadu na konkrétním úseku.
V předchozích čtyřech letech nebyla podána žádná stížnost na problémy s dostupností služeb
ČSÚ.

Výroční zpráva
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2007
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., je vymezeno vnitřní směrnicí č. 24/2007
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.
A)

Informace poskytnuté v roce 2007 na základě žádosti

V roce 2007 byly evidovány a zabezpečeny 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ústředí ČSÚ

ORAIS

Počet podaných žádostí o informace

2

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

x

x

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

x

x

Další informace vztahující se k uplatňování
tohoto zákona

x

x

B) Informace poskytnuté zveřejněním
Na veřejně přístupné vývěsce v ústředí i na krajských pracovištích a na internetu byly
zveřejněny následující informace
1.

úplný oficiální název úřadu

2.

důvod a způsob jeho založení vč. podmínek a principů, za kterých provozuje
svoji činnost

3.

popis organizační struktury

4.

kontaktní poštovní a e-mailová adresa

5.

bankovní spojení

6.

IČO
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7. DIČ - není plátcem DPH
8. údaje o schváleném a upraveném rozpočtu a jeho plnění za uplynulý rok
9. žádosti o informace - kontaktní adresy a spojení na pracoviště informačních služeb
v ústředí i krajských pracovištích
10. příjem žádostí a dalších podání
11. opravné prostředky
12. formuláře
13. návody pro řešení životních situací
–

přidělování IČO

–

žádost o statistické informace

–

vyplňování a zasílání statistických informací respondenty ČSÚ

14. nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. seznam organizací
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5. Hospodaření ČSÚ za rok 2007
Celkové pohledávky a závazky k 31. 12. 2007
Celkové pohledávky evidované k 31. 12. 2007 činí

7 803,82 tis. Kč.

Z toho:
Poskytnuté provozní zálohy (energie, předplatné, …)
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP)
Ostatní pohledávky

5 365,23 tis. Kč
698,04 tis. Kč
1 037,87 tis. Kč
702,68 tis. Kč

Objem pohledávek po lhůtě splatnosti činí 151,11 tis. Kč. Nezaplacené pohledávky jsou
průběžně upomínány, případně předávány k právnímu vymáhání.
Celkové závazky evidované k 31. 12. 2007 činí 74 021,26 tis. Kč.
Z toho 796,69 tis. Kč představuje objem faktur došlých v prosinci 2007, jejichž platba však je
výdajem roku 2008.
Podstatná část zbývajících závazků představuje předpis mezd včetně pojištění a daně z příjmu
za prosinec 2007, které jsou vyplaceny v lednu následujícího roku.
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Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Období: leden až prosinec 2007
Kapitola: 345 Český statistický úřad

Ukazatele

ř.

Schválený Rozpočet
Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku
1

2

3

Plnění
v%
3:2

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

0010
0020

39 801
970 772

39 801,00
116 084,33
973 793,00 1 062 306,34

291,66
109,09

4501

39 801

39 801,00

116 084,30

291,66

4502

7 337

7 337,00

16 940,69

230,89

4503

28 464

28 464,00

22 797,80

80,09

4504

4 000

4 000,00

4505

970 772

Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie
bez SZP – programovací období
2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie
bez SZP – programovací období
2007 až 2013 celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté transfery celkem
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů
Českého statistického úřadu
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie
výdaje na volby a referenda
výdaje na sčítání lidu, domů a bytů
ostatní výdaje na zabezpečení plnění
úkolů Českého statistického úřadu
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci
v tom: platy zaměstnanců
ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců ve státní správě
Výdaje na programy spolufinancované
z prostředků EU bez SZP – programovací
období 2004 až 2006 celkem
v tom: ze státního rozpočtu
kryté příjmem z rozpočtu EU
Výdaje na programy spolufinancované
z prostředků EU bez SZP – programovací
období 2007 až 2013 celkem
v tom: ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
1)
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4506
4507
4508

76 345,81 1 908,65

973 793,00 1 062 306,07
5 843,00
9 186,00

109,09

5 842,03
8 762,05

99,98
95,38

4509

970 772

958 764,00 1 047 701,99

109,28

4510
4511
4512
4513
4514
4515

496 072
41 837
187 369
9 922
496 072

551 610,00
513 668,00
37 942,00
184 686,00
10 271,00
513 668,00

568 003,62
518 992,53
49 011,09
186 844,06
10 378,78
518 992,47

102,97
101,04
129,17
101,17
101,05
101,04

4519
4520
4521

8 133
796
7 337

8 444,00
1 250,00
7 194,00

19 375,93
2 697,06
16 678,87

229,46
215,76
231,84

4522
4523
4524

40 407
11 943
28 464

39 867,00
11 403,00
28 464,00

55 072,69
12 774,32
42 298,37

138,14
112,03
148,60

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné
na veřejné zdravotní pojištění

Hodnocení a analýza údajů
1. Rozpočtová opatření provedená u rozepsaných závazných ukazatelů
Výdaje na volby
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením
zpracování výsledků dodatečných, nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
4 083 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
4 083 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
856 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
856 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
299 tis. Kč
Převod FKSP
17 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s konáním
doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 5 Chomutov z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
1 586 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
1 586 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
447 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
447 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
157 tis. Kč
Převod FKSP
9 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s konáním
doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 63 Přerov z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
1 501 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
1 501 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
627 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
627 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
220 tis. Kč
Převod FKSP
12 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením
zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
696 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
696 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
260 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
260 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
92 tis. Kč
Převod FKSP
5 tis. Kč
– přesun prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů § 6114 Volby do Parlamentu ČR
přesunem mezi položkami Platy zaměstnanců, Ostatní osobní výdaje, převody FKSP a Nákup
ostatních služeb
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
-92 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci
92 tis. Kč
Převod FKSP
-2 tis. Kč
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– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením
zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
622 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
622 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
229 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
229 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
80 tis. Kč
Převod FKSP 5 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zabezpečením
zpracování výsledků nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí z kapitoly
398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
698 tis. Kč
v tom: výdaje na volby a referenda
698 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
277 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
277 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
97 tis. Kč
Převod FKSP
5 tis. Kč
Celkem bylo pro ČSÚ z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zajištění zpracování výsledků
voleb konaných v roce 2007 uvolněno 9 186 tis. Kč.
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činností
pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě Evropské unie z kapitoly 398 – Všeobecná
pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
2 795 tis. Kč
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU 2 795 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
927 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
927 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
324 tis. Kč
Převod FKSP
19 tis. Kč
– převod prostředků na úhradu nákladů spojených s restaurováním dokumentů
zasažených povodněmi v roce 2002 na základě dohody o spolupráci při konzervaci
a restaurování dokumentů zasažených povodněmi, z kapitoly 345 – Český statistický úřad
do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
Výdaje celkem
- 534 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
- 534 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících s tvorbou a tiskem
ročenkové publikace Cizinci v ČR v souladu s usnesením vlády ke Zprávě o realizaci
Koncepce integrace cizinců v roce 2006 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa,
položky Prostředky na integraci cizinců do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
700 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
700 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
200 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
130 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci
70 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
46 tis. Kč
Převod FKSP
2 tis. Kč
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– převod prostředků podle usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007 o finančním
krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, z kapitoly
345 – Český statistický úřad do kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky
na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu
Výdaje celkem
- 18 909 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
- 18 909 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činností
pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě Evropské unie v souladu s usnesením vlády ČR
č. 341 ze dne 11. 4. 2007 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 345 – Český
statistický úřad
Výdaje celkem
254 tis. Kč
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU
254 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
185 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
185 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
65 tis. Kč
Převod FKSP
4 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činností
pro partnery (tzv. třetí strany) na projektu ČSÚ/EU EODS na základě „Smlouvy na spoluřešení
grantu“ uzavřené mezi ČSÚ a Státním zdravotním ústavem z kapitoly 345 – Český statistický
úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví
Výdaje celkem
-143 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
-143 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
-92 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
-92 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
-32 tis. Kč
Převod FKSP
-2 tis. Kč
Platy zaměstnanců ve státní správě
-92 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z prostředků EU program.
obd. 2004–2006
-143 tis. Kč
v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU
-143 tis. Kč
– změna závazných ukazatelů přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu
kapitoly 345 – Český statistický úřad na financování komunitárních programů ze státního
rozpočtu z důvodu upřesnění požadavků na spolufinancování ze strany EU – Eurostatu
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
1 300 tis. Kč
v tom: ostatní platby za provedenou práci
1 300 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- 1 300 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z prostředků EU program. obd.
2004–2006
454 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
454 tis. Kč
Výdaje spolufinancované z prostředků EU program. obd.
2007–2013
-1 033 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
-1 033 tis. Kč
– změna závazných ukazatelů přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu
kapitoly 345 – Český statistický úřad navýšením prostředků na platy zaměstnanců
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
7 830 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
12 830 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci
- 5 000 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- 3 086 tis. Kč
Převod FKSP
256 tis. Kč
Platy zaměstnanců ve státní správě
12 830 tis. Kč
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– převod prostředků na financování běžných výdajů určených na provedení státního
statistického zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (výkaz Nem–Úr 1–12)
v roce 2007 z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí do kapitoly 345 – Český
statistický úřad převodem
Výdaje celkem
740 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
740 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
211 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
211 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
74 tis. Kč
Převod FKSP
4 tis. Kč
– převod prostředků v rámci závazného ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – programovací období 2004-2006 kryté příjmem z rozpočtu
EU, v souvislosti s úhradou za poskytované služby Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,
spolu-řešitele grantových projektů ESAW a COSTS, na základě uzavřené smlouvy na spoluřešení grantu z kapitoly 345 – Český statistický úřad do VVI VÚBP
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
-326 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
-326 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
-114 tis. Kč
Převod FKSP
-7 tis. Kč
– přesun v rámci schváleného rozpočtu navýšením průřezového závazného ukazatele
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – programovací období
2007–2013 celkem, z důvodu spolufinancování dvou nových grantů (CENEX a D.C.on ICT 2008
Výdaje spolufinancované z prostředků EU program. obd.
2007–2013
176 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
176 tis. Kč
– převod prostředků na financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činností
pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě Evropské unie z kapitoly 398 – Všeobecná
pokladní správa do kapitoly 345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
2 794 tis. Kč
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU 2 794 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
926 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
926 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
325 tis. Kč
Převod FKSP
18 tis. Kč
– převod prostředků na krytí služby komunikační infrastruktury informačních systémů
veřejné správy (KIVS) do konce roku 2007 z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly
345 – Český statistický úřad
Výdaje celkem
3 624 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
3 624 tis. Kč
– přesun v rámci schváleného rozpočtu navýšením průřezového závazného ukazatele
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – programovací období
2007–2013 celkem, z důvodu spolufinancování grantu SILC
Výdaje spolufinancované z prostředků EU program.obd.
2007–2013
317 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
317 tis. Kč
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– převod prostředků pro Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci realizace
Výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007 z kapitoly 345 – Český statistický
úřad do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví
Výdaje celkem
- 410 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
- 410 tis. Kč
– přesun prostředků schváleného rozpočtu v rámci závazného ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – programovací období 2007–2013 kryté
příjmem z rozpočtu EU, z důvodu upřesnění požadavku na financování komunitárního programu Trh práce (2008 LFS ad hoc module on LBM situation of migrants and their descendents)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- 156 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
201 tis. Kč
OPPP
- 357 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
70 tis. Kč
Převod FKSP
4 tis. Kč
– převod prostředků na úhradu nezbytně nutných neinvestičních výdajů z kapitoly
398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 345 - Český
statistický úřad převodem
Výdaje celkem
5 300 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
5 300 tis. Kč
– převod prostředků na základě Dílčí dohody o předávání údajů z daňových přiznání
na vytvoření speciálního programového vybavení z kapitoly 345 – Český statistický úřad
do kapitoly 312 – Ministerstvo financí
Výdaje celkem
- 2 376 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČSÚ
- 2 376 tis. Kč
Výdaje na financování progr. reprodukce majetku podle
přílohy č. 5
- 2 376 tis. Kč
– přesun prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů mezi položkami Platy zaměstnanců
v pracovním poměru a Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních
činitelů
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
0 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců
0 tis. Kč
Ostatní platby za provedenou práci
0 tis. Kč
Platy zaměst. v prac. poměru odvozené od platů ústavních
činitelů
+ 115 tis. Kč
Celkově byl schválený rozpočet výdajů ČSÚ zvýšen o
v tom: běžné výdaje zvýšeny o
kapitálové výdaje sníženy o

3 021 tis. Kč
13 848 tis. Kč
10 827 tis. Kč

z těchto zdrojů:
– kapitola Všeobecná pokladní správa
v tom: volby
příprava na předsednictví v Radě EU
koncepce integrace cizinců
snížení podle usnesení vlády č. 290
nezbytně nutné neinvestiční výdaje
– kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí
– kapitola Ministerstvo zdravotnictví
– kapitola Ministerstvo vnitra
– kapitola Ministerstvo financí
– přesun z kapitálových výdajů ČSÚ
do běžných výdajů ČSÚ

2 120 tis. Kč
9 186 tis. Kč
5 843 tis. Kč
700 tis. Kč
- 18 909 tis. Kč
5 300 tis. Kč
740 tis. Kč
- 553 tis. Kč
3 090 tis. Kč
- 2 376 tis. Kč
- 10 827 tis. Kč
10 827 tis. Kč
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2. Údaje o příjmech
Rozpočet
2007
Ukazatel v tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti

Skutečnost
2007

schválený

upravený

1

2

3

4

3 907

3 907

6 598

168,88

Přijaté sankční platby a vratky transferů
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
a ostatní nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy

Plnění v %
sl. 3:2

6
93

93

1 131

1 216,13

4 000

4 000

7 735

193,38

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
a ostatní kapitálové příjmy

1 839

Kapitálové příjmy

1 839

Neinvestiční přijaté transfery

35 801

35 801

106 510

297,51

Přijaté transfery

35 801

35 801

106 510

297,51

Příjmy celkem

39 801

39 801

116 084

291,66

Hlavním zdrojem příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 6 598 tis. Kč,
což je 2 691 tis. Kč více než předpokládal upravený rozpočet.
Tržby za produkty, které ČSÚ prodává, v roce 2007 dosáhly výše 5 913 tis. Kč. Nárůst tržeb
souvisel s prodejem stěžejní publikace ze SLDB 2001 – „Historického lexikonu obcí České
republiky 1869–2005“, tržbami za předplatné a za produkty RES. Průběžně se však počet
vydávaných (tedy i prodávaných) publikací snižuje a naopak ČSÚ pokračuje ve zvyšování
objemu poskytovaných statistických informací a služeb v elektronické formě, ať již zdarma
prostřednictvím internetu, či za sníženou cenu na elektronických nosičích. Dále se rozšířil
počet výstupů ve dvoujazyčné verzi (čeština-angličtina), zvyšující dostupnost všech výstupů
i zahraničním uživatelům.
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 131 tis. Kč.
Příjmy z prodeje investičního majetku ve výši 1 839 tis. Kč představovaly příjmy z prodeje
užívacího práva k budově Benešov na základě smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. ve výši
1 617 tis. Kč a příjmy za prodej plynárenského zařízení Olomouc, které odkoupila Severomoravská plynárenská, a.s. za 102 tis. Kč. Za prodej šesti služebních automobilů a dvou
přívěsů z majetku dislokovaných pracovišť Ostrava, Olomouc, Brno a Plzeň to bylo celkem
120 tis. Kč. Tyto druhy příjmů však nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ.
Přijaté transfery činily 106 510 tis. Kč. Z toho 5 742 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem
prostředků od mezinárodních institucí a 16 370 tis. Kč od Evropské unie, 84 398 tis. Kč byly
prostředky vlastního rezervního fondu, z fondu kulturních a sociálních potřeb nebylo čerpáno.
Z vlastního rezervního fondu byly též na základě Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11. června
2007 odvedeny do příjmů státního rozpočtu kapitoly VPS prostředky ve výši 58 870 tis. Kč.
Vyšší tvorba celkových příjmů oproti schválenému rozpočtu o 76 283 tis. Kč byla způsobena
vyšší tvorbou nedaňových příjmů v částce 3 735 tis. Kč, příjmem z prodeje investičního majetku
ve výši 1 839 tis. Kč a navýšením přijatých transferů o 70 709 tis. Kč.
3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti, mimorozpočtové účty
Výdaje na činnost v § 6114 Volby do Parlamentu ČR, v § 6115 Volby do územních samosprávných celků a v § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) jsou plně hrazeny
ze státního rozpočtu.
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Výdaje na činnost v § 6146 Výdaje Českého statistického úřadu jsou členěny takto:
hrazeno z rozpočtu
hrazeno z mimorozpočtových prostředků
hrazeno z RF
celkem § 6146

963 396,05 tis. Kč
5 694,01 tis. Kč
84 397,85 tis. Kč

91,45 %
0,54 %
8,01 %

1 053 487,91 tis. Kč

100,00 %

Mimorozpočtové účty:
Zůstatek devizového účtu č. 176559991/0300 u Československé obchodní banky, a.s.,
byl 61 874,86 EUR, z toho kladné úroky za rok 2007 – 263,27 EUR.
Zůstatek účtu č. 183990640/0300 u Československé obchodní banky, a.s.,
byl 2 837,02 EUR, z toho kladné úroky za rok 2007 – 8,85 EUR.
Zůstatek účtu č. 190285958/0300 u Československé obchodní banky, a.s.,
byl 123 943,14 EUR, z toho kladné úroky za rok 2007 – 376,10 EUR.
Zůstatek devizového účtu č.197835625/0300 u Československé obchodní banky, a.s.
k 31. 12. 2007 je 31,71 EUR.
Tento účet byl založen dne 15. 8. 2005. Je určen pro příjem finančních prostředků na grant
“Transition Facility Multi-Beneficiary Programe for Statistical Integration in 004“ z Eurostatu.
Na základě ustanovení § 45, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. byly pro realizaci výdajů
vrcholových zaměstnanců ČSÚ při zahraničních pracovních cestách v průběhu roku 2007
využívány čtyři platební karty ke korunovému účtu č. 400577933/0300. (Účet zřízen
u Československé obchodní banky a.s. na základě souhlasu MF z 5. 11. 2001.) V průběhu
roku 2007 byly prostřednictvím těchto platebních karet realizovány platby v zařízeních
hotelového typu v zahraničí v celkové hodnotě 160 360,66 Kč. Konečný zůstatek korunového
účtu k 31. 12. 2007 činí 67,11 tis. Kč.
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
K 1. 1. 2007 byl schválený rozpočet pro ČSÚ:
 platy zaměstnanců
v tom: platy zaměstnanců
spolufinancování komunitárních programů celkem
předfinancování komunitárních programů celkem
 prostředky OOV
v tom: OOV běžné
OOV spolufinancování komunitárních programů celkem
OOV předfinancování komunitárních programů celkem
 odstupné

496 072 tis. Kč
479 583 tis. Kč
3 348 tis. Kč
13 141 tis. Kč
41 837 tis. Kč
32 961 tis. Kč
2 394 tis. Kč
6 482 tis. Kč
0 tis. Kč

V průběhu roku 2007 byly provedeny MF ČR úpravy rozpočtu. V ukazateli Platy zaměstnanců
a ostatní platby za provedenou práci byl rozpočet navýšen celkem o 13 701 tis. Kč .

Celkem mzdové prostředky
v tom: platy
OOV
odstupné

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Změna
rozpočtu

537 909 tis. Kč
496 072 tis. Kč
41 837 tis. Kč
0 tis. Kč

551 610 tis. Kč
513 668 tis. Kč
36 986 tis. Kč
956 tis. Kč

13 701 tis. Kč
17 596 tis. Kč
- 4 851 tis. Kč
956 tis. Kč

V roce 2007 byla již do závazných ukazatelů oproti roku 2006 zahrnuta položka 5014 – Platy
zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů.
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Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 564/06 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
i v souladu s novým zákoníkem práce v celkové výši 512 096 tis. Kč.
Rozpis čerpání je následující:
§ 6146
– z rozpočtu úřadu (běžné platy zaměstnanců)
z toho: Nem Ur
Koncepce integrace cizinců
Předsednictví v Radě EU
Spolufinancování komunitárních programů celkem
Předfinancování komunitárních programů celkem
Nepřímé náklady grantů spolufinancování 7%
Mimorozpočtové prostředky
– prostředky účelově určené ze zahraničí
– rezervní fond celkem
§ 6114, 6115
– z rozpočtu Volby (účelové prostředky na platy)
v tom: § 6114/3 doplňovací volby do Senátu
§ 6115/2 volby do zastupitelstev obcí doplňkové

504 140 tis. Kč
211 tis. Kč
130 tis. Kč
2 038 tis. Kč
3 023 tis. Kč
6 497 tis. Kč
93 tis. Kč
1 011 tis. Kč
4 357 tis. Kč

2 588 tis. Kč
967 tis. Kč
1 621 tis. Kč

Čerpání rozpočtu prostředků na platy v ČSÚ bylo rovnoměrné. Příplatků za přesčasovou práci
bylo v roce 2007 vyplaceno 915 tis. Kč, a to převážně za přesčasovou práci při zpracování
úkolů na grantech a projektech a při zpracování voleb.
Mimořádné úsilí a příkladná osobní aktivita byla oceňována v souladu s ustanovením § 134
Zákoníku práce v platném znění vyplacením mimořádných odměn. Prostředky na platy
byly pro tento účel vyplaceny v celkové výši 41 010 tis. Kč v rámci celého úřadu za práce
mimořádné, složité, zvláště náročné nebo za úkoly, které byly splněny ve vysoké kvalitě.
Vyplacená částka činí 8 % z celkově vyplacených prostředků na platy. Odměny byly vyplaceny
takto :
§ 6146
– z rozpočtu úřadu (běžné platy zaměstnanců)
z toho: Nem Ur
Koncepce integrace cizinců
Předsednictví v Radě EU
Mimorozpočtové prostředky
– z rozpočtu EU - povolené překročení celkem
– z rozpočtu rezervního fondu celkem
§ 6114, 6115
– z rozpočtu Volby (účelové prostředky)
v tom: § 6114/3 doplňovací volby do Senátu
§ 6115/2 volby do zastupitelstev obcí doplňkové

37 749 tis. Kč
160 tis. Kč
130 tis. Kč
1 505 tis. Kč
917 tis. Kč
432 tis. Kč

1 912 tis. Kč
784 tis. Kč
1 128 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje
Uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr i jejich čerpání bylo v souladu s ustanoveními Zákoníku práce. Za rok 2007 bylo vyplaceno na OOV 42 977 tis. Kč a je specifikováno
v následujícím rozpisu:
§ 6146
– z rozpočtu úřadu
z toho: Běžné - školení
Rodinné účty
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31 813 tis. Kč
665 tis. Kč
1 358 tis. Kč

Sklizňoví inspektoři
Šetření SILC
Šetření SILC EU 2007
Koncepce integrace cizinců
Spolufinancování komunitárních programů celkem
Předfinancování komunitárních programů celkem
Mimorozpočtové prostředky
– rezervní fond celkem

370 tis. Kč
530 tis. Kč
151 tis. Kč
70 tis. Kč
2 711 tis. Kč
5 920 tis. Kč
11 073 tis. Kč

§ 6114, 6115
– z rozpočtu Volby (účelové prostředky na platy)
v tom: § 6114/3 doplňovací volby do Senátu

91 tis. Kč
91 tis. Kč

Na odstupném bylo vyplaceno v souladu s ustanovením § 67, odstavec 1, 2, 3 Zákoníku
práce v celkové výši 955 tis. Kč z rozpočtu úřadu § 6146.
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku vedených
v informačním systému programového financování
Reprodukce majetku je v ČSÚ soustředěna do jednoho programu 245 010 - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny ČSÚ, který je veden v informačním systému ISPROFIN.
Je realizován ve čtyřech podprogramech: v podprogramu 245 011 Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ, v podprogramu 245 012 Pořízení a obnova osobních a technolog. vozidel,
v podprogramu 245 013 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ v Praze
a v podprogramu 245 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny v krajích. Všechny
výdaje byly systémově určené, rozpočtovány částkou 131 799 tis. Kč, výše částky byla
rozpočtovým opatřením upravena na 129 423 tis. Kč, čerpány byly ve výši 122 122 tis. Kč.
Z rozpočtu roku 2007 bylo uhrazeno 88 909 tis. Kč a z rezervního fondu 33 213 tis. Kč.
Z rezervního fondu programu byla převedena na základě Usnesení vlády č. 629 ze dne
11. 6. 2007 do kapitoly VPS částka ve výši 58 870 tis. Kč.
Na základě Dílčí dohody o předávání údajů mezi Ministerstvem financí a Českým statistickým
úřadem ze dne 2. listopadu 2007 došlo z rozpočtu kapitálových výdajů ČSÚ pro rok 2007
k přesunu 2 376 tis. Kč Ministerstvu financí. Rozpočtovým opatřením byl o tuto částku snížen
závazný ukazatel Výdaje na financování programů reprodukce majetku.
Do rezervního fondu byla převedena z rozpočtu roku 2007 částka 40 351 tis. Kč. Celkový
rezervní fond programu je 45 063 tis. Kč.
Ukončení programu bylo plánováno rokem 2007. Z důvodu průběhu výběrových řízení se
ukončení realizace obnovy centrálního výpočetního střediska, centrálních klimatizačních
jednotek a pořízení mobilních technologií pro úlohu EU SILC posunulo do roku 2008, vše
v podprogramu 245 011 Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ. Změna ukončení realizace
programu rokem 2008 byla schválena Ministerstvem financí.
Čerpání výdajů programů vedených v informačním systému ISPROFIN celkem
Systémově určené výdaje v tis. Kč
245 010 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny ČSÚ - kapitálové
výdaje celkem
245 010 Běžné výdaje celkem
Program 245 010 celkem
Převod do rezervního fondu
Program 245 010 včetně převodu
do rezervního fondu

Rozpočet 2007
schválený
upravený
1
2

Skuteč.
2007

Plnění v %
sl. 3:2

3

4

53 800
77 999
131 799

42 973
86 450
129 423

24 449
97 673
122 122
40 351

56,89
112,98
94,36

131 799

129 423

162 473

125,54
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Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu 245 010 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny ČSÚ rozpočtovány částkou 53 800 tis. Kč, upraveny rozpočtovými
opatřeními na 42 973 tis. Kč a čerpány ve výši 24 449 tis. Kč. Z rozpočtu roku 2007 bylo
uhrazeno 8 544 tis. Kč a z rezervního fondu 15 905 tis. Kč.
Z rezervního fondu byla převedena na základě Usnesení vlády č. 629, ze dne 11. 6. 2007
do kapitoly VPS částka ve výši 58 870 tis. Kč.
Do rezervního fondu byla převedena z rozpočtu roku 2007 částka 34 429 tis. Kč.
Čerpání kapitálových výdajů bylo následující:
Rozpočet 2007
Systémově určené výdaje v tis. Kč
245 011 Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ

schválený
1

upravený
2

Skuteč.
2007

Plnění v %
sl. 3:2

3

4

41 300

42 973

16 726

38,92

245 012 Pořízení a obnova osobních
a technolog. vozidel

6 000

0

0

0

245 013 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny ČSÚ v Praze

4 000

0

384

245 014 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny v krajích
Program 245 010 celkem
Kapitálové výdaje evidované v ISPROFIN

2500
53 800
53 800

0
42 973
42 973

7 339
24 449
24 449

53 800

42 973

53 800

42 973

FKSP – Nákup sekačky v rekreačním středisku
Lipno
Kapitálové výdaje celkem
Převod do rezervního fondu
Kapitálové výdaje včetně převodu do RF celkem

0
24 449
34 429
58 878

56,89
56,89

56,89
137,01

Ke snížení kapitálových výdajů a k navýšení rozpočtu běžných výdajů došlo z důvodu snížení
cen na trhu a tudíž některé jednotkové ceny výrobků se dostaly pod hranici 40 000 Kč
stanovenou pro zařazení do výdajů kapitálových.
Běžné výdaje byly realizovány v rámci programu 245 010 – Rozvoj a obnova materiálně
technické základny ČSÚ. Z rozpočtu roku 2007 bylo uhrazeno 80 365 tis. Kč a z rezervního
fondu 17 308 tis. Kč.
Rezervní fond byl čerpán v podprogramu 245 011 Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ
ve výši 17 242 tis. Kč a v podprogramu 245 014 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny ČSÚ v krajích ve výši 66 tis. Kč.
Čerpání běžných výdajů bylo následující:
Rozpočet 2007
Systémově určené výdaje v tis. Kč

Plnění v %
sl. 3:2

3

4

upravený
2

77 282

85 733

97 002

113,14

245 013 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny v Praze – běžné výdaje

210

210

195

92,86

245 014 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny v krajích – běžné výdaje

507

507

476

93,89

77 999

86 450

97 673

113

86 450

5 922
103 595

119,83

245 011Pořízení, obnova a provozování ICT ČSÚ
– běžné výdaje

245 010 Běžné výdaje celkem
Převod do rezervního fondu
245 010 Běžné výdaje včetně převodu do RF celkem
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Skuteč.
2007

schválený
1

77 999

K navýšení rozpočtu běžných výdajů na úkor kapitálových došlo z důvodu snížení cen na trhu
a tudíž některé jednotkové ceny výrobků se dostaly pod hranici 40 000 Kč stanovenou
pro zařazení do výdajů kapitálových.
6. Finanční prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU
 Výdaje na financování společných programů EU a ČR
v tom: Transition Facility
V rámci programu Transition Facility probíhaly v roce 2007 dva projekty, na kterých se ČSÚ
podílí spolufinancováním:
Projekt CZ04-404.05 – Zlepšení zpracování výběrových zjišťování v domácnostech.
Pro spolufinancování projektu – dodávky softwarového produktu BLAISE bylo pro rok 2005
plánováno 634 tis. Kč, pro rok 2006 ve výši 220 tis. Kč. Tyto plánované částky odpovídají
závazku ČSÚ na spolufinancování ve výši 27 000 €, tj. 854 tis. Kč při přepočítacím kurzu
27,955 CZK/€. Vzhledem k tomu, že dodávka produktu BLAISE se uskutečnila až počátkem
února 2007, úhrada faktury za spolufinancování byla provedena v prvním čtvrtletí 2007
ve výši 760 631 Kč. Touto splátkou bylo spolufinancování projektu uzavřeno.
Projekt CZ0006/018-182.03.05.01 – Posílení správní kapacity ČSÚ realizací statistického
metainformačního systému (SMS). Projekt probíhá od března 2007, doba trvání projektu
je 30 měsíců. Předmětem projektu je vývoj programového aparátu vybraných částí SMS,
jeho ověření a zavedení do praxe. Spolufinancování je plánováno ve výši 250 000 € při kurzu
28,465 CZK/€, splatných v roce 2007–2009. V roce 2007 byla uhrazena první splátka ve výši
2 564 000,05 Kč. Další splátky jsou plánovány na roky 2008 a 2009.
 Výdaje na komunitární programy
Z rozpočtových prostředků ČSÚ bylo hrazeno 29 projektů spolufinancovaných
z prostředků EU:
Průřezové ukazatele kapitoly 345 – upravený rozpočet:
 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
programovací období 2004–2006
v tom: ze státního rozpočtu
z rozpočtu EU

8 444 tis. Kč
1 250 tis. Kč
7 194 tis. Kč

 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
programovací období 2007–2013
39 867 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
11 403 tis. Kč
z rozpočtu EU
28 464 tis. Kč
Výše uvedené rozpočtové prostředky byly v roce 2007 čerpány takto:
 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
programovací období 2004–2006
5 708,77 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu - komunitární programy
1 051,82 tis. Kč
z rozpočtu EU – komunitární programy
4 656,95 tis. Kč
 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
programovací období 2007–2013
23 197,44 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
9 548,83 tis. Kč
v tom: komunitární programy
6 984,83 tis. Kč
NP – Transition Faciliti
2 564,00 tis. Kč
z rozpočtu EU
13 648,61 tis. Kč
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 Nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU byly odvedeny do rezervního fondu:
V celkové výši
19 403,79 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu
2 052,35 tis. Kč
z rozpočtu EU
17 351,44 tis. Kč
Tyto finanční prostředky budou využity v souladu s jejich určením v roce 2008.
 Projekty hrazené z mimorozpočtových prostředků.
V roce 2007 financoval Český statistický úřad celkem 43 projektů z mimorozpočtových
prostředků. Na projekty hrazené z části nebo plně ze zahraničí bylo na příjmový účet ČSÚ
převedeno v roce 2007 celkem 21 007 568,82 Kč. O tyto příspěvky ze zahraničí mohly být
podle ustanovení § 25, odst. 1, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, překročeny závazné
ukazatele rozpočtu výdajů.
V celkovém příspěvku ze zahraničí není zahrnuta částka 47 363,40 Kč obdržená ze zahraničí
jako finanční příspěvek na financování projektu technické asistence Uzbekistan – Quarterly
National Acc. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky došly na příjmový účet ČSÚ 28. 12. 2007,
byly na tomto účtu ponechány a tím odvedeny do státního rozpočtu.
V celkovém příspěvku ze zahraničí není zahrnuta částka 1 057 331,65 Kč obdržená ze zahraničí jako finanční příspěvek na financování těchto komunitárních programů:
ESAW – sběr dat o prac. úrazech
Sběr dat o nemocech z povolání
Collection of statistical data socio-economic costs
of accidents at work

384 929,62 Kč
175 314,79 Kč
497 087,24 Kč

Vzhledem k tomu, že tyto prostředky došly na příjmový účet ČSÚ 28. 12. 2007, byly na tomto
účtu ponechány a v souvislosti s prostředky narozpočtovanými jako předfinancování prostředků EU odvedeny do státního rozpočtu.
Finanční příspěvky ze zahraničí na financování komunitárních programů ve výši
15 312 972,54 Kč byly ponechány na příjmovém účtu ČSÚ a v souvislosti s narozpočtovanými prostředky odvedeny do státního rozpočtu jako splátka předfinancování následujících
projektů:
období 2004–2006 celkem 6 397 320,39 Kč:
LCS-SES – Integrovaný systém statistiky výdělků a nákladů práce 532 675,46 tis. Kč
Konjunkturální (krátkodobé) statistiky
106 441,00 tis. Kč
Faktory úspěšného podnikání
148 157,00 tis. Kč
HICP-CT
196 421,00 tis. Kč
Pilotní studie – výdaje ICT
313 704,93 tis. Kč
AHM-2006 – přechod z práce do důchodu
1 023 895,69 tis. Kč
ICT v podnicích
1 092 562,21 tis. Kč
Diseminace evropských dat 2005
396 219,00 tis. Kč
TAPAS 2004
325 581,30 tis. Kč
Parita kupních sil 2006
496 786,00 tis. Kč
Business and Consumer Surveys (industry) – 2006
648 376,96 tis. Kč
Business and Consumer Surveys (construction, ...) – 2006
1 116 499,84 tis. Kč
období 2007–2013 celkem 8 915 652,15 Kč:
Transitin Facility 2005
EU-SILC 2008

4 945 940,31 tis. Kč
3 969 711,84 tis. Kč

Celková splátka státnímu rozpočtu za předfinancování komunitárních programů činí v roce
2007 celkem 16 370 304,19 Kč.
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Mimorozpočtové prostředky byly v roce 2007 čerpány v následující struktuře:
období 2004–2006
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
FKSP
Věcné výdaje
Celkem čerpání
v tom: z příjmového účtu ČSÚ
z rezervního fondu ČSÚ

3 446,70 tis. Kč
164,26 tis. Kč
1 206,34 tis. Kč
69,11 tis. Kč
1 136,65 tis. Kč
6 023,06 tis. Kč
773,22 tis. Kč
5 249,84 tis. Kč

období 2007–2013
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
FKSP
Věcné výdaje
Celkem čerpání
v tom: z příjmového účtu ČSÚ
z rezervního fondu ČSÚ

1 921,26 tis. Kč
10 908,69 tis. Kč
1 135,38 tis. Kč
38,43 tis. Kč
1 130,36 tis. Kč
15 134,12 tis. Kč
694,58 tis. Kč
14 439,54 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ze zahraničí, došlé v roce 2007 na příjmový účet ČSÚ, byly
převedeny do rezervního fondu ve výši 4 226 201,45 Kč.
7. Spolupráce se zahraničím
Z rozpočtu § 6223 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím ve výši 60 tis. Kč bylo
celkem uhrazeno 56 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na členství v Mezinárodním statistickém
institutu a v mezinárodní asociaci IARIW (International Association for Research in Income
and Wealth).
8. Zahraniční služební cesty
Český statistický úřad v roce 2007 posílil své aktivity v rámci EU se záměrem poskytování
relevantních a srovnatelných statistických dat širokému spektru uživatelů evropských statistik
i za účelem dalšího rozvoje účelné a efektivní spolupráce v rámci Evropského statistického
systému. Vzhledem k rozsáhlé evropské agendě, která je dána rozsahem a různorodostí
statistik se na zajištění sběru, zpracování a diseminace statistických dat v evropském kontextu
zejména dle platné evropské legislativy podílel značný počet pracovníků úřadu. Při přípravě
nové evropské legislativy byl důraz kladen na aktivní prosazování zájmů ČR při pracovních
jednáních v rámci Evropského statistického systému (včetně připravované revize základního
právního rámce ESS či statistických programů). Výrazný podíl expertů i řídících pracovníků
ČSÚ na rozvojových činnostech ESS dokládá zapojení do čtyř desítek odborných týmů
(Task Force). Český statistický úřad pokračoval v implementaci činností v návaznosti na přijatý
Kodex evropské statistiky, jeho pracovníci byli velmi platnými členy hodnotitelských týmů
národních statistických úřadů v zahraničí. Aktivní účast na jednáních pracovní skupiny
pro statistiku Rady i celkové systémové zkvalitňování našeho zapojení do legislativních
procesů v rámci EU vytváří dobrý základ pro přípravu výkonu funkce předsednické země
v Radě EU v roce 2009.
V rámci přípravy ČR na předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2009 se ČSÚ jednak zapojil
do koordinovaných aktivit v rámci VEU, jednak iniciativně uskutečnil další činnosti důležité
pro budoucí zajištění tohoto významného úkolu (např. interní specifické kurzy zaměřené
na přípravu předsednictví v oblasti statistiky). Důraz byl kladen jak na přípravu pracovníků
úřadu (vzdělávání, praktická příprava, získávání zkušeností z jiných zemí), tak i rezortní koordinační skupiny pro statistiku. Zabezpečení přípravných prací (18 měsíční program tří před-
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sednictví, národní sektorové priority apod.) probíhalo v úzké spolupráci s dalšími aktéry (Úřad
vlády, SZ Brusel), a také ve spolupráci s představiteli dalších statistických úřadů, zejména
Francie a Švédska.
Pokračovala implementace projektů spolufinancovaných z prostředků EU (v rámci programů
Transition Facility i grantů), které jsou určeny především na financování nově zaváděných
statistik, při rozvoji a aplikaci nových postupů a statistických metod přispívajících ke zvyšování
kvality statistických dat.
Vysoce byly hodnoceny spolupracujícími institucemi i příjemci asistenční pomoci aktivity
Českého statistického úřadu zaměřené na budování statistických systémů méně vyspělých
a transformujících se zemí, kterými ČSÚ přispívá k celkovému rozvoji statistiky v celosvětovém
měřítku. Požadavky na zapojení expertů i vysokých představitelů úřadu do těchto náročných
jednání odrážejí vysoké renomé oficiální statistiky ČR v zahraničí.
Účast na 38. zasedání Statistické komise OSN, působení v jejích expertních skupinách, dále
i zapojení do konkrétních aktivit Konference evropských statistiků (příprava fóra k lidským
zdrojům a vzdělávání pro rok 2008) či aktivní zapojení do činností Statistického výboru OECD
a jeho odborných pracovních skupin, doplňovala spolupráce s dalšími mezinárodními institucemi a organizacemi. Úspěšnou prezentací na jednání kongresu Mezinárodního statistického
institutu vyvrcholila dvouletá příprava specifické sekce kongresu zaměřené na problematiku
interních standardů a kvality ve statistice.
V roce 2007 byly realizovány tyto důležité cesty, které byly plně nebo částečně financované
z položky cestovné zahraniční, případně z rezervního fondu:
– účast předsedy ČSÚ s doprovodem na 61., 62., 63. a 64. zasedání Programového
výboru Eurostatu (SPC);
– účast předsedy ČSÚ na 38. zasedání Statistické komise OSN v New Yorku;
– účast předsedy ČSÚ a ředitelky odboru mezinárodní spolupráce na 55. zasedání
Konference evropských statistiků a 5. zasedání Výboru OECD pro statistiku;
– účast předsedy a 1. místopředsedy ČSÚ na druhém Světovém fóru OECD na téma
„Statistika, znalosti a politika: Měření a podpora rozvoje společnosti“ v Istanbulu;
– účast 6 vedoucích pracovníků na 56. zasedání Mezinárodního statistického institutu
v Lisabonu;
– účast předsedy ČSÚ s doprovodem na 93. DGINS - konference předsedů
statistických úřadů členských zemí EU;
– účast předsedy ČSÚ na Mezinárodní konferenci o statistice rozvojových cílů tisíciletí
v Manile na Filipínách;
– účast předsedy ČSÚ s doprovodem na konferenci Eurostatu na téma „Moderní
statistika pro moderní společnost“;
– účast pracovníků ČSÚ na Pracovních skupinách Rady pro statistiku a dalších
jednáních týkajících se přípravy na předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí 2009;
– účast pracovníků ČSÚ na pravidelných zasedáních OECD;
– účast pracovníků ČSÚ na odborných kurzech pořádaných partnerskými statistickými
úřady členských zemí EU, případně specializovanými agenturami.
Financování zahraničních pracovních cest
Celková částka vynaložená na zahraniční pracovní cesty ze všech zdrojů financování v roce
2007 činila Kč 7 872 tis.Kč (včetně předsednictví, grantových cest, povoleného překročení
rozpočtu, čerpání rezervního fondu atd). Na zahraniční pracovní cesty byli v roce 2007 vysláni
474 pracovníci, kteří se zúčastnili 349 jednání v zahraničí.
Zahraniční návštěvy
V roce 2007 se v ČSÚ uskutečnilo 47 zahraničních návštěv za účasti 259 zahraničních
expertů.
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Přehled nejdůležitějších návštěv v roce 2007:
– Zasedání Task Force k problematice metodiky platební bilance a statistiky
zahraničního obchodu za účasti 20 zástupců z různých zemí;
– 3. mezinárodní zasedání v rámci grantu ECHIS za účasti 17 zástupů z různých zemí;
– Návštěva předsedkyně a 4 zástupců statistického úřadu Makedonie – konzultace
v rámci technické asistence ke strategickému plánování a řízení lidských zdrojů;
– Studijní návštěva z Federálního statistického úřadu Ruské federace k problematice
demografické statistiky;
– Zasedání pracovní skupiny v rámci spolupráce sousedních zemí k migrační statistice
za účasti 15 zástupců ČR, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Rakouska, Německa
a Polska;
– Zasedání pracovní skupiny k platební bilanci cestovního ruchu – 37 účastníků
ze statistických úřadů a národních bank;
– Jednání zástupců ECFIN, ECB a Eurostatu k EDF notifikacím vládního deficitu a dluhu;
– Návštěva generálního ředitele Rakouského statistického úřadu Prof. Dr. Petera
Hackla a ředitelky odboru mezinárodní spolupráce Brigitte Grandits;
– Návštěva delegace ŠÚSR vedená předsedkyní PhDr. Ludmilou Benkovičovou
k bilaterálním jednání o přípravě SLDB, společné publikaci k volbám, přípravě statistických výkazů a problematice zavedení eura;
– První koordinační schůzka zástupců tří zemí (Francie, ČR, Švédsko) k přípravě
na předsednictví v Radě EU.
9. Převody rozpočtových prostředků do rezervního fondu a jejich použití
V souladu s ustanovením § 47 a v členění podle § 48, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů bylo do rezervního fondu ČSÚ převedeno
celkem

74 841 651,16 Kč

v tom: z prostředků na kapitálové výdaje

34 429 241,00 Kč

z prostředků na systémové výdaje evidované
v programu ISPROFIN

5 901 236,11 Kč

z prostředků určených na financování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU a zároveň
vedených v programu ISPROFIN

20 141,00 Kč

z prostředků na financování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU

19 383 643,60 Kč

z mimorozpočtových zdrojů Eurostat

4 226 201,45 Kč

ostatní

10 881 188,00 Kč

V souladu s ustanovením § 47 a v členění podle § 48, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů bylo z rezervního fondu ČSÚ do příjmů převedeno
celkem

84 397 847,76 Kč

v tom: z prostředků na systémové výdaje evidované
v programu ISPROFIN

32 449 196,97 Kč

z prostředků určených na financování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU a zároveň
vedených v programu ISPROFIN

763 783,19 Kč

z prostředků na financování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU

4 796 384,10 Kč

z mimorozpočtových zdrojů Eurostat

14 889 848,60 Kč

ostatní

31 498 634,90 Kč
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Prostředky z rezervního fondu byly v průběhu roku 2007 použity na částečnou nebo úplnou
úhradu výdajů na těchto položkách:
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5136 Knihy, učební pomůcky, tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

4 356 698,00 Kč
11 072 951,00 Kč
1 987 778,00 Kč
2 532,00 Kč
4 045 731,00 Kč

5139 Nákup materiálu j. n.

583 800,04 Kč

5152 Teplo

679 484,71 Kč

5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty
5161 Služby pošt

2 959 318,64 Kč
67 339,56 Kč
1 528 898,60 Kč

5162 Služby telekomunikací

3 152,27 Kč

5164 Nájemné

5 970,50 Kč

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

4 781 395,50 Kč

5167 Služby školení a vzdělávání

3 431 586,65 Kč

5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

28 690 571,31 Kč
65 526,00 Kč
4 098 493,81 Kč

5175 Pohoštění

44 021,50 Kč

5342 Převody FKSP

87 325,00 Kč

6121 Budovy, haly a stavby
6122 Stroje, přístroje a zařízení
6125 Výpočetní technika
6130 Pozemky
Celkem

7 545 970,40 Kč
167 076,00 Kč
7 975 607,27 Kč
216 620,00 Kč
84 397 847,76 Kč

Usnesením vlády č. 290/2007 ze dne 28. 3. 2007 byla stanovena maximální výše pro použití
rezervního fondu kapitoly 345 – ČSÚ částkou 98 704 tis. Kč. Celkový objem finančních
prostředků vydaných z rezervního fondu kapitoly činil 143 267 847,76 Kč. Po zohlednění
převodu z rezervního fondu kapitoly 345 – ČSÚ do kapitoly 398 – VPS ve výši 58 870 tis. Kč,
který byl proveden na základě usnesení vlády č. 629/2007 ze dne 11. června 2007, bylo
čerpáno z rezervního fondu celkem 84 397 847,76 Kč. Skutečným čerpáním nebyla překročena povolená výše a limit stanovený usnesením vlády byl dodržen.
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6. Základní ukazatele ČR
Rozloha

2007
78 867 km2

Počet obyvatel k 31. 12.

10 381 130 osob

z toho ženy

5 298 196 osob

Hustota obyvatelstva na 1 km2 k 31. 12.
Průměrný věk k 1. 1.

131,6 osob
40,2 let

Naděje dožití
muži

73,7 let

ženy

79,9 let

Přirozený přírůstek/úbytek na 1 000 obyvatel

1,0 ‰

Počet zaměstnaných osob v NH (VŠPS)

4 922,0 tis. osob

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců NH

21 692 Kč

Index reálných mezd v NH

104,4 %

Míra inflace

2,8 %

Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS)

5,3 %

Hrubý domácí produkt
Meziroční tempo přírůstku reálného hrubého domácího produktu
Podíl soukromého sektoru na tvorbě HPH
Hrubý národní důchod
Korunový kurz EUR
HDP podle korunového kurzu EUR
Korunový kurz USD
HDP podle korunového kurzu USD

3 557 653 mil. Kč b.c.
6,5 %
81,4 %
3 311 579 mil. Kč b.c.
27,762 Kč
128 148 mil. EUR
20,308 Kč
175 185 mil. USD

HDP na 1 obyvatele
běžné ceny

344 644 Kč

podle korunového kurzu EUR

12 413 EUR

podle korunového kurzu USD

16 969 USD
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7. Kontakty
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10 - Strašnice
tel.: 274 051 111 (ústředna)
Kancelář předsedy ČSÚ
tel.: 274 052 378, 274 052 017
e-mail: jitka.chalupnikova@czso.cz
Tiskový referát
tel.: 274 054 017, 274 054 016
fax: 274 052 133
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz
Oddělení informačních služeb
tel.: 274 052 304, 274 052 648, 274 052 451
e-mail: infoservis@czso.cz
Telefonická infolinka 274 052 900
základní informace o vývoji ekonomických ukazatelů ČR (míra inflace, HDP, mzdy,
nezaměstnanost, nejdůležitější demografické údaje)
Prodejna statistických publikací, pokladna
tel.: 274 052 732, 274 052 400
e-mail: prodejna@czso.cz
Ústřední statistická knihovna
tel.: 274 052 354
e-mail: knihovna@czso.cz
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Informační služby v regionech
Hl. m. Praha
Na padesátém 81
100 82 Praha 10 - Strašnice
tel.: 274 052 815
fax: 274 052 538
e-mail: infoservispraha@czso.cz
www.praha.czso.cz

Hradec Králové
Myslivečkova 914
500 03 Hradec Králové 3
tel.: 495 762 352, 495 762 317
fax: 495 546 965
e-mail: infoservishk@czso.cz
www.hradeckralove.czso.cz

Středočeský kraj
Na padesátém 81
100 82 Praha 10 - Strašnice
tel.: 274 054 175, 274 052 663
fax: 274 054 177
e-mail: infoservisstc@czso.cz
www.stredocesky.czso.cz

Pardubice
V Ráji 872
531 53 Pardubice
tel.: 466 743 480, 466 743 418
fax: 466 304 962
e-mail: infoservispa@czso.cz
www.pardubice.czso.cz

České Budějovice
Žižkova 1
370 77 České Budějovice
tel.: 386 718 440, 386 718 682
fax: 386 718 450
e-mail: infoserviscb@czso.cz
www.cbudejovice.czso.cz

Jihlava
Ke Skalce 30
586 01 Jihlava
tel.: 567 109 071, 567 109 061
fax: 567 310 006
e-mail: infoservisvys@czso.cz
www.jihlava.czso.cz

Plzeň
Slovanská alej 36
326 64 Plzeň
tel.: 377 612 108
fax: 377 612 219
e-mail: infoservisplzen@czso.cz
www.plzen.czso.cz

Brno
Jezuitská 2
601 59 Brno
tel.: 542 528 115, 542 528 200
fax: 542 528 325
e-mail: infoservisbrno@czso.cz
www.brno.czso.cz

Karlovy Vary
Sportovní 28
360 09 Karlovy Vary - Drahovice
tel.: 353 226 611
fax: 353 222 677
e-mail: infoserviskv@czso.cz
www.kvary.czso.cz

Olomouc
Wellnerova 5
779 11 Olomouc
tel.: 585 731 514
fax: 585 411 320
e-mail: infoservisolom@czso.cz
www.olomouc.czso.cz

Ústí nad Labem
Špálova 2684
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 706 121, 472 706 176
fax: 472 770 855
e-mail: infoservisul@czso.cz
www.ustinadlabem.czso.cz

Ostrava
Repinova 17
702 03 Ostrava
tel.: 595 131 230, 595 131 233
fax: 595 131 231
e-mail: infoservis_ov@czso.cz
www.ostrava.czso.cz

Liberec
Nám. Dr. Edvarda Beneše 26
460 01 Liberec 1
tel.: 485 110 223, 485 244 130
fax: 485 110 308
e-mail: infoservislbc@czso.cz
www.liberec.czso.cz

Zlín
tř. Tomáše Bati 1565
761 76 Zlín
tel.: 577 219 255, 577 210 164
fax: 577 435 629
e-mail: infoservis-zl@czso.cz
www.zlin.czso.cz
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