HISTORIE STÁTNÍ
STATISTICKÉ SLUŽBY
1919–2014

MILOŠ ZEMAN
prezident republiky

4

Vážení uživatelé statistiky a přátelé dat, tabulek a grafů,
mohu si dovolit oslovit vás v tomto
přátelském duchu, neboť se rovněž
řadím mezi příznivce statistických
analýz. Měl jsem k tomu vždy blízko,
profesně i osobně. Bez kvalitních dat
není možné zkoumat příčinu a následek a už vůbec ne sestavit prognózu.
A jakožto prognostik si dovolím tvrdit,
že tomu tak bylo v minulosti a bude
i v budoucnosti.
V pár řádcích, které bych chtěl věnovat 95. výročí statistiky na území naší
země, bych se rád věnoval důležitosti
statistiky. A to nejenom v ekonomice
a politice, ale v každodenním životě
celé společnosti. O důležitosti této oblasti ostatně svědčí to, že prvorepublikové revoluční národní shromáždění
přijalo zákon o organizaci statistické
služby již v lednu 1919. I přes poválečnou dobu tak patřil tento zákon mezi
jedny z klíčových. Ve stejném roce byl
následně založen také Státní úřad statistický.
Publikace Československá statistika z doby první republiky ostatně

uvádí, že účelem statistické služby je
„dosažení hospodářského blahobytu,
mravnosti a zdraví všeho obyvatelstva. Tyto snahy nemohou však být řízeny náhodou nebo tradicionalismem
a pouhým instinktem, nýbrž uvědoměle podle plánu přesně a soustavně,
tedy vědecky.“ Jakožto politik nemohu
souhlasit více. Jakožto vědec nemohu
litovat více, že si toho nejsou vědomi
všichni politici.
Politické programy, vládní návrhy i veřejné sliby se dneska vytváří v kreativních agenturách a náhodných myšlenkách politiků. Na kreativitě není
samozřejmě nic špatného. Kdyby
ovšem tyto kreativní nápady byly následně prozkoumány vědeckými metodami. Není dobré budoucnosti bez
dobrých nápadů. Ale není dobrých
nápadů bez dobrých analýz.
Důležitost pochopení dat navíc v čase
narůstá. Obrovský rozmach výpočetní
techniky nám umožnil využít metody
a postupy, o kterých se před 95 lety
statistikům mohlo pouze zdát.

Na druhou stranu vedle dobrého
sluhy, může být přehršel dat i zlým pánem. Objem dat na světě se každé dva
roky více než zdvojnásobí. To klade
velké nároky na kvalitní filtrování
těchto dat. Je třeba vybírat to nejdůležitější a mezi tím zkoumat vzájemné
vztahy. Jenom pak můžeme analyzovat dopady změn třeba daňového
systému, politiky zaměstnanosti nebo
proexportní podpory.
Bez kvalitních vstupních dat a bez
kvalitní analýzy střílíme z luku na pohyblivý terč. A navíc se zavázanýma
očima. Popřál bych tedy k 95. výročí
česko(slovenské) statistiky všem lidem, kteří se statistikou zabývají, co
nejméně slepých uživatelů, co nejkvalitnější data, nezaujaté výsledky
a hlavně vážnost a respekt, které si
zaslouží.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě otvíráte publikaci, kterou si
Český statistický úřad připomíná dva
významné milníky české statistiky. Jde
o události, které trvale ovlivnily fungování statistické služby u nás. Dne
8. ledna, před 45 lety, vznikl samostatný statistický úřad pro českou část
tehdejšího Československa. Navázal tak na činnost svého historického
předchůdce Státního úřadu statistického, od jehož založení uplynulo
28. ledna 2014 již 95 let.
Obě tato výročí nabízí možnost ohlédnout se zpět a věnovat alespoň trochu
času sebereflexi. Využili jsme této
výjimečné příležitosti, abychom odborné i laické veřejnosti připomněli
poslání a význam statistiky a představili výsledky práce tisíců zaměstnanců,
kteří prošli úřadem za celou dobu jeho
existence a s vysokou profesionalitou
budovali základy nezávislého odborného pracoviště uznávaného v České
republice i v Evropě.
Cílem publikace je poskytnout čtenáři stručný náhled do historie české
statistiky a seznámit ho s aktivitami
vykonávanými úřadem. Vedle historie

naší statistiky v éře od první republiky,
přes obtížné období 2. světové války
a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989 se dozvíte, jaké jsou
strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Seznámíte se s tématy, která se vždy
těšila velké pozornosti ze strany veřejnosti, ať již jde o sčítání lidu či o zabezpečování výsledků voleb včetně
volební statistiky, kdy statistický úřad
na sebe v pravidelných intervalech
strhává oprávněnou pozornost. Získáte informace také o jednotlivých
statistikách a analytických výstupech,
které náš úřad každoročně produkuje
a vydává. Přiblížíme vám i samotné
procesy tvorby a šíření statistických
výstupů úřadu.
Statistika se v průběhu let stala nenahraditelnou součástí našich životů,
zdrojem relevantních dat a nositelkou
objektivity. Již Cicero hovořil o historii
jako o svědectví časů a světle pravdy.
A právě statistika byla a je naším hlavním pomocníkem, abychom se mohli
ohlížet zpět do minulosti a následně ji
hodnotit. Mnoho státníků, manažerů

nebo odborníků z nejrůznějších sfér
jsou si vědomi toho, jak je statistika
pro směrování budoucího rozvoje
důležitá. A budeme velmi rádi, pokud
toto povědomí bude naše publikace
šířit i mezi dalšími představiteli moderní demokratické společnosti.
Dovolte mi, abych ukončila tento
krátký úvod slovy prvního předsedy
Státního úřadu statistického Dobroslava Krejčího, který po válce napsal:
„Jest tedy každým způsobem svrchovaně žádoucno starati se již nyní,
abychom měli včas co nejhojnější informace ve všestranné, poctivé a pravdivé statistice. Za tím cílem musíme
upřímně a včas pracovati všichni,
komu jde opravdu o to, aby naše země
rychle se opět povznesly, nezůstaly
ve směru kulturním i hospodářském
– a tudíž arci také politickém – za jinými.“
Tato krásná slova výstižně charakterizují poslání oficiální statistiky, jak
jej dodnes vnímáme v našem Českém
statistickém úřadě.
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Český statistický úřad byl
zákonem zřízen 8. ledna
roku 1969.
Vznik ČSÚ je spojen se
změnou státoprávního
uspořádání státu na začátku roku 1969, kdy byla
na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb. dosud
unitární Československá
socialistická republika trans-

formována na federaci. Historie statistického úřadu je
však mnohem starší a pojí
se se vznikem samostatného
československého státu.
Již 28. ledna 1919 byl přijat
zákon o organizaci statistické
služby a vznikl tak Státní
úřad statistický. Ale i prvorepublikoví statistici navazovali
na práci svých předchůdců
z dob Rakouska-Uherska.

Konkrétní působnost ČSÚ
je vymezena zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.
Na působnost ČSÚ navazují
mise, vize a strategie, které
stanoví základní filozofii výkonu činnosti úřadu a poskytují tak rámec pro následné
určení cílů a úkolů a tvorbu
plánů a programů nižšího
stupně. Jsou východiskem

pro formulování priorit
úřadu. Jejich úspěšné naplňování pak přispívá k budování pozitivní image ČSÚ
jako odborné a progresivní
organizace a k růstu prestiže
v domácím i mezinárodním
měřítku.

KLÍČOVÉ PRIORITY DO ROKU 2020
•
•
•
•

•
•
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Podpora e-Governmentu a aktivní implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému.
Přechod vybraných resortních statistik na ČSÚ.
Aktivní účast v procesu budování systému registrů ČR.
Sjednocení technického a technologického prostředí
pro sběr, zpracování, uchovávání a publikování statistických dat a informací.
Příprava strategie postupu pro SLDB 2021.
Kontinuální hodnocení a směrování vývoje obsahu statistických zjišťování s přihlédnutím jak k národním, tak
i mezinárodním podmínkám.

MISE
•
•

Na základě získaných údajů poskytovat konzistentní
a důvěryhodný obraz o stavu a vývoji společnosti.
Zaštítit a koordinovat státní statistickou službu
v České republice.

•

Respektovat vyvíjející se potřeby uživatelů služeb státní
statistiky v podmínkách měnícího se sociálně-ekonomického prostředí.

•

trvale snižuje zatížení respondentů zvyšováním výkonnosti a implementací inovací jak v oblasti vnitřních procesů, tak i v rámci koordinace státní statistické
služby;
opírá se o vysoce motivované kvalifikované odborníky,
pro které vytváří odpovídající pracovní podmínky;
podílí se na rozvoji statistiky jako vědní disciplíny jak
prostřednictvím odborných časopisů vydávaných úřadem, tak i odborně adekvátní lektorskou a poradenskou aktivitou zaměstnanců na vysokých školách, ve
vědeckých institucích a statistických pracovištích v ČR
i v zahraničí.

VIZE
Český statistický úřad je moderní, uživatelsky zaměřenou
institucí, která:
•
vyznává a respektuje základní etické hodnoty, jako jsou
profesionalita, nezávislost, nestrannost a otevřenost;
•
poskytuje vysoce kvalitní služby širokému spektru uživatelů na principu rovného přístupu k informacím
a má respekt, důvěru a uznání ze strany domácí i mezinárodní veřejnosti;
•
je základním pilířem pro rozvoj národního systému
státní statistické služby a jeho harmonizaci v mezinárodním měřítku;

•
•

STRATEGIE
•

•

Maximalizovat užitek a komfort uživatelů. Základní
principy: dostupnost, standardizace, operativnost, dialog, důvěrnost, přidaná hodnota, cílená komunikace,
personifikace.
Zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce,
inovovat statistický informační systém. Základní principy: dokumentace, management znalostí, optimalizace procesů, hospodárnost, neustálé zlepšování, technologická vyspělost.

•

•

•

Optimalizovat zátěž respondentů při zachování kvality
výstupů. Základní principy: e-Government, administrativní data, statistické metody, aktivní dialog.
Trvale motivovat a profesně rozvíjet klíčové zaměstnance. Základní principy: vzdělávání, motivace, interní
komunikace, začleňování.
Zvyšovat prestiž ČSÚ na národní a mezinárodní úrovni.
Základní principy: podpora statistické gramotnosti, cílená komunikace, personifikace, přiměřenost, proaktivita, harmonizace.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,
PERSONÁLNÍ POLITIKA
V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. Základní charakteristikou funkce předsedy ČSÚ je nestrannost a apolitičnost. Ty zaručují maximální objektivnost a důvěryhodnost statistických dat
produkovaných úřadem. Záruky této nestrannosti jsou dány právním řádem ČR. V souladu s ním se předseda ČSÚ při výkonu
státní statistické služby řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje pouze odborná hlediska, požadavky na praktické
využití i profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce.

PORADNÍ ORGÁNY PŘEDSEDY

ÚSTŘEDÍ ČSÚ

Stálými poradními orgány předsedy ČSÚ jsou Česká statistická rada, Kolegium, Porada vedení,
Vrcholový štáb voleb a Krizový štáb.
•
Česká statistická rada projednává především program statistických zjišťování; její další
úkoly a způsob práce upravuje statut, který vydává předseda úřadu. Členové rady jsou
jmenováni z řad odborníků statistické teorie a praxe.
•
Kolegium předsedy je nástrojem strategického řízení ČSÚ; projednává zejména koncepční materiály týkající se státní statistické služby a návrhy rozhodnutí, které mají
podstatným způsobem ovlivnit činnost, vnější vztahy, řízení nebo strukturu ČSÚ.
•
Porada vedení je organizačním nástrojem operativního řízení ČSÚ; projednává návrhy rozhodnutí a konkrétní úkoly, postupy a koordinaci činností, které pro jednotlivé
útvary ČSÚ z těchto rozhodnutí vyplývají.
•
Vrcholový štáb voleb připravuje a realizuje zpracování výsledků voleb a jejich veřejné
prezentace, projednává legislativní, metodické, organizační, technické, personální
a rozpočtové záležitosti spojené s těmito činnostmi.
•
Krizový štáb je organizačním nástrojem krizového řízení ČSÚ; projednává řešení situací souvisejících s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení, s hrozbou vzniku
krizové situace nebo jinými závažnými situacemi, které se dotýkají bezpečnostních
zájmů ČSÚ.

V ústředí ČSÚ v Praze jsou
soustředěny především
útvary zabezpečující metodicko-statistické a technicko-hospodářské agendy.
Jednotlivé sekce zabezpečují klíčové procesy tvorby
statistických dat počínaje
vývojem metodiky, přes
funkčně-metodické řízení
sběru a zpracování až po
diseminaci statistických
informací. Jsou zde rovněž
útvary zabezpečující řadu
podpůrných procesů včetně
mezinárodní spolupráce,
personalistiky, správy financí, ICT, veřejných zakázek, bezpečnosti či komunikace s médií.
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PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDA ČSÚ

INTERNÍ AUDIT

MÍSTOPŘEDSEDA ČSÚ

SEKCE EKONOMICKÁ
A SPRÁVNÍ

SEKCE OBECNÉ METODIKY
A REGISTRŮ

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v hl. m. Praze

Krajská správa
Českého statistického úřadu
pro Středočeský kraj

Odbor Kancelář
předsedkyně

SEKCE
MAKROEKONOMICKÝCH
STATISTIK

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Českých Budějovicích

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Plzni

Odbor bezpečnosti
a krizového řízení

SEKCE PRODUKČNÍCH
STATISTIK

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Karlových Varech

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Ústí nad Labem

Odbor mezinárodní
spolupráce

SEKCE DEMOGRAFIE
A SOCIÁLNÍCH STATISTIK

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Liberci

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Hradci Králové

Odbor personalistiky
a mezd

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Pardubicích

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Jihlavě

Odbor vnější komunikace

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Brně

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Olomouci

Odbor informačních
služeb

Krajská správa
Českého statistického úřadu
ve Zlíně

Krajská správa
Českého statistického úřadu
v Ostravě
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KRAJSKÉ SPRÁVY
Nezastupitelnou roli v zabezpečení
úkolů úřadu plní Krajské správy Čes‑
kého statistického úřadu.
Ty působí v každém ze 13 krajů
a v hl. m. Praze. Krajské správy jsou
součástí vnitřní organizační struktury
úřadu.
Lze je rozdělit na dva typy, a to na
tzv. „velké“ a na „malé“. Oba typy
mají shodnou vnitřní strukturu. Ta se
skládá z oddělení terénních zjišťování
a oddělení informačních služeb. Velké
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krajské správy navíc mají útvary statistického zpracování.
Většina zpravodajských jednotek
v oblasti ekonomických a sociálních
statistik předává údaje právě příslušným útvarům krajských správ. Zcela
nenahraditelná je role krajských správ
při sběru dat zejména za domácnosti.
Jedná se především o získávání údajů
pro celoevropský projekt statistiky příjmů a životních podmínek domácností
(EU-SILC), dále pak statistiky výdajů
a spotřeby domácností (tzv. rodinné

účty), statistiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), sběr údajů o cestování,
o vybavenosti domácností a využívání
nástrojů informační a komunikační
společnosti a další. Dále krajské správy
zajišťují tvorbu regionálních statistických informací a jejich poskytování
uživatelům.

ČESKÁ STATISTICKÁ RADA
Poradním orgánem předsedy ČSÚ je
Česká statistická rada, která je zří‑
zena na základě zákona.
Primárním úkolem Rady je projednávat a zaujímat stanovisko k návrhu
zásad a obsahu programu statistických zjišťování, k návrhům obecně závazných právních předpisů týkajících
se státní statistické služby, které ČSÚ
připravuje, a ke koncepčním otázkám
rozvoje státní statistické služby. Rada
se vyjadřuje k rozsahu statistických

zjišťování potřebných pro poskytování
informací o sociálním, ekonomickém
a ekologickém vývoji České republiky
a jejích jednotlivých částí, k metodice
zjišťování těchto informací a jejich
srovnatelnosti. Rada může projednávat i jiné významné záležitosti fungování a rozvoje státní statistické služby.
Česká statistická rada může mít nejméně 11 a nejvíce 25 členů, počet
členů musí být lichý. V čele Rady stojí
předseda ČSÚ, který má právo jmenovat a odvolat členy. Členy rady mohou

být zejména osoby s dlouholetým přínosem pro statistiku, osoby pracující
ve vědě a výzkumu v oblasti statistiky
nebo statistiku vyučující, významní
statistici, zejména ze státní správy
nebo významní respondenti, především z podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a zpravodajských
jednotek. Členství v České statistické
radě je čestné.

17

O ČESKÉM STATISTICKÉM ÚŘADĚ // ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ POLITIKA
V Českém statistickém
úřadě (včetně krajských
správ) pracuje téměř
1 400 zaměstnanců.
Průměrný věk zaměstnance
v roce 2013 byl 48,7 roku,
podíl žen v témže roce přesahoval tři čtvrtiny a vysokoškolského vzdělání dosáhlo 50,2 % zaměstnanců.
ČSÚ patří mezi organizace
s nízkou, tzv. zdravou fluktuací, která v roce 2013 byla
na úrovni 6,2 %.
Český statistický úřad byl
jedním z prvních úřadů
v České republice, který
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zavedl pružnou pracovní
dobu. To zaměstnancům
umožňuje lépe skloubit
pracovní povinnosti a rodinný život.
Nutnou podmínkou kvalitního plnění pracovních
úkolů je odborný rozvoj
lidských zdrojů a jejich
vzdělávání. Proto je v oblasti personálního řízení
jednou z priorit celoživotní
vzdělávání.
To probíhá formou zvyšování a prohlubování odbornosti, a to jak prostřednictvím interních, tak i externě
zabezpečovaných vzdělá-

vacích aktivit. Zaměstnanci
mají možnost zúčastnit se
i zahraničních kurzů.
V rámci spolupráce v programu ESTP (European
Statistical Training
Programme) je v ČSÚ pořádán mezinárodní kurz Metadata Advanced.

POSTGRADUÁLNÍ
STUDIUM STATISTIKY

Statistický úřad ve spolupráci s katedrou statistiky
a pravděpodobnosti Vysoké
školy ekonomické v Praze
organizuje čtyřsemestrální
postgraduální studium statistiky, které se od roku
1965 otevírá na podzim
každého lichého roku. Účelem studia je rozšíření a doplnění znalostí statistiky pro
absolventy různých vysokých škol. V roce 2013 byl
zahájen již 25. ročník tohoto
studia.
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STÁTNÍ STATISTICKÁ
SLUŽBA ČR
Státní statistická služba ČR
zabezpečuje tvorbu ofi‑
ciálních statistik o sociál‑
ním, ekonomickém, demo‑
grafickém a environmen‑
tálním vývoji na úrovni
republiky a jejích regionů.
Jedná se o ucelený komplex
služeb, které jsou poskytovány v nejširším veřejném
zájmu a slouží pro účely
podpory rozhodovacích
procesů na všech úrovních
v národním i mezinárodním
měřítku.
Český statistický úřad vykonává státní statistickou
službu ČR. Úřad samostatně
produkuje řadu významných statistických výstupů
a zároveň koordinuje sběr
a zpracování statistických

20

údajů, které provádějí další
resorty. Jak vyplývá ze zákona o státní statistické
službě, mohou tuto službu
vykonávat také ministerstva a jiné ústřední správní
úřady za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem
o státní statistické službě.
Při své činnosti tyto úřady
využívají metodickou spolupráci s ČSÚ.
V současné době kromě
ČSÚ vykonává státní statistickou službu 12 dalších
institucí (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Minister-

stvo vnitra, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo
životního prostředí, Český
telekomunikační úřad
a Správa státních hmotných
rezerv).
Statistická zjišťování se
zpravodajskou povinností,
která provádějí jednotlivá
pracoviště státní statistické
služby, jsou zahrnutá ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování na příslušný
kalendářní rok. V tomto
Programu, který definuje
obsah a rozsah statistických zjišťování, je uveden
i okruh zpravodajských jednotek, jichž se týká vyplnění
a předložení konkrétních
výkazů. Pro účely včasné informovanosti respondentů

je vyhláška uveřejňována ve
Sbírce zákonů nejpozději
30. listopadu každého roku.
U každého statistického zjišťování je ve vyhlášce uveden
jeho název, značka, nechybí ani účel statistického
zjišťování a charakteristika
zjišťovaných ukazatelů.
Dále je zde stanoven okruh
zpravodajských jednotek,
které mají zpravodajskou
povinnost. Zpravodajská
povinnost vznikne zpravodajské jednotce až poté,
co je zařazena do výběrového souboru. O tom, že byl
konkrétní subjekt (podnik
či podnikatel) vybrán, se
dozví zasláním Oznámení
o zpravodajské povinnosti či
tzv. Dodatku. Zpravodajská
jednotka tak získá souhrn-

nou informaci o své zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.
Oznámení jsou rozesílána
všem zpravodajským jednotkám a dodatek obdrží
zpravodajské jednotky, které
vznikly v průběhu kalendářního roku nebo u nichž
došlo k zásadním změnám
statistických charakteristik
a byly dodatečně zařazeny
do statistického zjišťování.
Vyhláška obsahuje také informaci o metodě zjišťování.
Pro převážnou většinu statistických zjišťování využívá
ČSÚ výběrový způsob. To
znamená, že z celého souboru všech potenciálních
zpravodajských jednotek
je podle předem daných
kritérií vytvořen výběrový
soubor, a teprve na něm je

prováděno statistické zjišťování (jedná se např. o roční
výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví, který je zasílán
32 tis. ekonomických subjektů. Společně s administrativními daty Ministerstva
financí a Ministerstva práce
a sociálních věcí slouží ke
statistickým odhadům ekonomických ukazatelů za
celkový soubor 1 200 tis.
nefinančních podniků a fyzických osob). To významně
snižuje jak zátěž administrativní, tak i finanční. Některá
šetření jsou ale prováděna
vyčerpávajícím způsobem,
týkají se tedy celého okruhu
zpravodajských jednotek se
zpravodajskou povinností
(příkladem takového zjišťo-

vání je Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody, které vyplňuje
všech pět státních podniků
Povodí).
U jiných šetření je stanovena kombinace vyčerpávajícího a výběrového
šetření. Vyhláška stanovuje i periodicitu zjišťování (měsíční, čtvrtletní
či roční) a lhůty, do nichž
musí zpravodajská jednotka poskytnout požadované údaje. Poslední je
informace o formě zjišťování. Tou může být výkaz
nebo elektronický výkaz,
technický nosič nebo elektronický sběr dat. Jednou
z priorit ČSÚ je maximální
elektronizace zpravodajských povinností.

Většina dat získávaných
statistickým výkaznictvím
je požadována na základě
předpisů Evropské unie.
Z takto získaných dat, případně s využitím administrativních dat, které už
respondenti poskytli jiným
úřadům, vytváří ČSÚ statistické informace. Zajišťuje
při tom jejich srovnatelnost
ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k tomu, že produkce
statistik je financována
z veřejných prostředků, je
naprostá většina standardních produktů ČSÚ zveřejňována a poskytována
uživatelům zcela zdarma
prostřednictvím internetové sítě.
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ZPRAVODAJSKÉ
JEDNOTKY

O VÝKAZECH
PŘEHLEDNĚ

Zpravodajskou jednotkou mohou být firmy, instituce, obce nebo fyzické
osoby (podnikatelé). Jedná
se o subjekt, který má ze
zákona stanovenou povinnost poskytnout pracovišti
státní statistické služby individuální údaje v rámci statistického zjišťování. Účast
domácností ve výběrových šetřeních je na rozdíl
od zpravodajské povinnosti
vždy dobrovolná.

Pro usnadnění orientace
o zpravodajských povinnostech a pro usnadnění vyplňování statistických výkazů vytvořil ČSÚ webové
stránky www.vykazy.cz. Jsou
zde přehledně všechny informace, proč a jak vyplnit,
termíny, popisy, vzory výkazů, kontakty na pracovníky, kteří respondentům
poradí s konkrétním výkazem, ale i zpracované odpovědi na nejčastější dotazy.

22

CHYTRÉ PDF FORMULÁŘE
V roce 2012 zavedl ČSÚ
možnost vyplňování výkazů i ve formátu „chytrého pdf formuláře“, což
řadě respondentů zpříjemnilo vyplňování. Zprovoznění nové webové aplikace
Dante/Web je dalším krokem k usnadnění vyplňování zejména rozsáhlých výkazů, na němž se mnohdy
podílí více zaměstnanců či
oddělení. Složitější výkazy
lze totiž rozdělit na více
částí, z nichž každou vyplní
jiná pověřená osoba. Data

se do aplikace Dante/Web
ukládají okamžitě, takže se
žádné číslo neztratí. Aplikaci
přitom není nutné stahovat ani si instalovat speciální
program. Samozřejmostí je
použitelnost nejen na počítačích na platformě Windows, ale i například Linux,
Android nebo Apple.
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STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ
(1919–1939)
Tři měsíce po vzniku samo‑
statného Československa
– přesně 28. ledna 1919 –
přijalo Revoluční národní
shromáždění zákon č. 49,
o organizaci statistické
služby.
Byl tak založen Státní úřad
statistický (SÚS) jako nový
orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními.
Na principech, které vychází
z tohoto zákona, je organizována i současná státní statistická služba.
I když SÚS nevznikal úplně
na zelené louce a navazoval
na činnost Zemského statistického úřadu království
Českého, který fungoval za
Rakouska-Uherska, nebyl
vývoj SÚS v prvních letech
jeho existence jednoduchý.
Bylo třeba vybudovat novou organizační strukturu,
získat odborné pracovníky,
vhodné prostory a technické
vybavení a v neposlední
řadě zahájit aktivní statistickou činnost. Už v roce svého
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vzniku SÚS zpracoval statistický materiál o válečných
škodách pro československou mírovou delegaci a zahájil statistiku zahraničního
obchodu. Organizace SÚS
byla dokončena v roce 1921.
Prvním předsedou SÚS se
stal dosavadní náměstek
předsedy Zemského statistického úřadu Dobroslav
Krejčí. Ten však již v roce
1919 rezignoval, a na jeho
místo byl v roce 1920 jmenován František Weyr, který
vedl úřad do roku 1929, kdy
tuto funkci převzal Jan Auerhan.
Jednotlivé tematické statistiky se v SÚS rozvíjely jako
nezávislé celky. Bylo zcela
pochopitelné, že v práci
úřadu měly převahu oblasti,
ve kterých bylo možné využít předchozích zkušeností.
Dominantní bylo postavení demografické statistiky
včetně sčítání lidu. Mezi
hospodářskými statistikami
byla vzorově propracovaná statistika zahraničního

obchodu a cenová statistika. Tradice předchozích
zjišťování se projevila i ve
statistice veřejných financí
a zemědělské statistice. Soustava statistických zjišťování
se rychle doplňovala, avšak
statistika vnitřního obchodu
a statistika průmyslu se začala rozvíjet později.
Publikační systém SÚS
vycházel ze zásady široké
publicity zjištěných údajů.
Základní publikací byla Statistická příručka republiky
Československé. První vyšla
již v roce 1920, další pak
v letech 1925, 1928 a 1932.
Na statistické příručky navázaly od roku 1934 pravidelné
Statistické ročenky republiky Československé (poslední obsahovala data za
rok 1937). V edici Československá statistika vycházely
souborné výsledky soupisů
a ročních výsledků zjišťování. Zprávy Státního úřadu
statistického, které informovaly průběžně o zjištěných
údajích, nebyly zpočátku te-

maticky vymezeny, později
se rozdělily do 12 tematických řad.
Již v roce 1919 byla zákonem č. 49/1919 Sb., o organizaci statistické služby,
ustanovena Statistická rada
státní jakožto orgán poradní
a usnášející. Státní úřad
statistický byl podle téhož
zákona orgánem výkonným.
Tak se navázalo na tradici
před vznikem republiky, kdy
se existence dvou orgánů,
poradního a výkonného,
v historii statistiky osvědčila. Z hlediska kompetencí
byly tehdy jak statistická
rada, tak i statistický úřad
podřízeny bezprostředně
ministerskému předsedovi. Předseda statistického úřadu měl být zároveň
i předsedou statistické rady.
Přestože měla statistická
rada pouze poradní funkci,
byla její usnesení pro statistický úřad závazná.

VYMEZENÍ FUNKCE STÁTNÍ STATISTIKY

PRVNÍ UČEBNICE STATISTIKY V ČEŠTINĚ

V publikaci Československá
statistika v prvním desetiletí
republiky z roku 1928 byla
funkce státní statistiky charakterizována takto: „Účelem statistické služby je podávati obraz o stavu a vývoji
poměrů v celém státě, jejichž
konečným cílem jest dosažení hospodářského blahobytu, mravnosti, zdatnosti
a zdraví všeho obyvatelstva.
Tyto snahy nemohou však
býti řízeny náhodou nebo

Na počátku 20. století neexistovala žádná učebnice
statistických metod v češtině. Od roku 1920 vydával
Státní úřad statistický Československý statistický věstník, v němž mj. zveřejňoval
rozsáhlé stati matematiky
od Václava Lásky a Josefa
Mráze. Roku 1926 vyšla nákladem statistického úřadu
slavná učebnice G. U. Yuleho Úvod do teorie statistiky v českém překladu. Tyto

tradicionalismem a pouhým
instinktem, nýbrž uvědoměle
podle plánu přesně a soustavně, tedy vědecky. To však
předpokládá právě znalost
všech skutečností a poměrů
ve státě. Zjistit tato fakta soustavně, vystihnout, co je na
nich typického, jaké vztahy
a vzájemné souvislosti příčinné vykazují, jakými zákonitostmi se řídí jejich vývoj,
to je právě úkolem statistické
služby.“

práce významně přispěly
i k vytvoření české statistické terminologie. Autorem
první česky psané učebnice
statistiky Základy teorie statistické metody, které vyšla
v roce 1929 v nakladatelství
SÚS, byl Stanislav Kohn.
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ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÝ
ÚŘAD (1939–1945)
V době Protektorátu Čechy
a Morava pokračoval Stát‑
ní úřad statistický v činnos‑
ti pod jiným názvem.
Ze Státního úřadu statistického se stal Ústřední statistický úřad Statistisches
Zentralamt, a to na základě závazného pokynu
Úřadu říšského protektora
o názvech úřadů a institucí
Protektorátu, podle něhož
nesmělo být v názvech institucí použito mimo jiné
slov „státní“ či „český“.
Rok 1939 znamenal také
značný pohyb v osazenstvu
statistického úřadu. Řada
pracovníků úřadu byla per-

26

zekvována. Předseda SÚS
Jan Auerhan byl již koncem března 1939 donucen
odejít do trvalé výslužby.
Dne 6. června 1942 byl zatčen gestapem a o tři dny
později zastřelen. I další
zaměstnanci úřadu byli
popraveni, jiní zemřeli
v nacistických věznicích
a koncentračních táborech.
Ve funkci viceprezidenta
vedl úřad Antonín Boháč.
I ten byl ale v roce 1941 donucen odejít do výslužby.
Odchod českých statistických odborníků znamenal
současně nástup německých státních příslušníků
do vedení úřadu.

V období 2. světové války
se činnost statistiky v Čechách a na Moravě omezila a odpovídala válečným
podmínkám i postavení
našeho území. Se zavedením řízeného (válečného)
hospodářství byl důraz ve
statistických zjišťováních
kladen na vyšší operativnost, opakovaná zjišťování
v kratších intervalech a úplnost. Nová zjišťování se zaměřovala na otázky důležité
pro válečné hospodářství,
statistiku výživy, vydávání
potravin a přídělové hospodářství, zdroje pracovních
sil a jejich využívání, lepší
zhodnocení a využití su-

rovin, nové zdroje, zvýšení
kapacit i jejich využívání
v průmyslových a řemeslných závodech aj. Vznikly
hospodářské a trhové svazy
a mnohé další orgány, které
pro řízení činnosti podniků
potřebovaly množství statistických údajů. Ne vždy jim
je mohl statistický úřad poskytnout, a tak byly podniky
zaplavovány množstvím
různých statistických dotazníků. Ochota poskytovat
požadovaná data upadala,
a to i vůči samotnému statistickému úřadu.

UTAJOVANÁ DATA

STATISTICKÁ HLÁŠENÍ

V LONDÝNSKÉM EXILU

SČÍTÁNÍ LIDU

Publicita statistických údajů
v období Protektorátu byla
značně omezená. V letech
1941–1944 sice vyšly čtyři
ročníky Statistické ročenky
protektorátu Čechy a Morava, ale již od druhého ročníku bylo na titulním listě
trojí upozornění „Tajné!
Pouze pro služební potřebu!
Uveřejňování a předávání zakázáno!“ a na rubu titulního
listu bylo ještě doplněno:
„Tato kniha musí být uchována jako tajná věc!“

Některá statistická hlášení,
která nebyla považována za
důležitá pro válečné hospodářství, byla omezována
nebo i rušena. Jiná byla
ukončena, neboť příslušný
předmět statistického zjišťování byl z rozhodnutí německých orgánů zrušen.
Např. v důsledku uzavření
českých vysokých škol přestala mít opodstatnění příslušná statistika o této
formě vzdělávání.

Ministerstvo zahraničních
věcí exilové vlády v Londýně
vydalo v roce 1942 Statistickou příručku Československé republiky, v níž byly
publikovány údaje o předmnichovské republice.

Sčítání lidu, které bylo původně plánováno na rok
1940, se neuskutečnilo.
Některé potřebné demografické přehledy tak byly
zpracovávány jen na základě údajů o vydaných potravinových lístcích.
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STATISTIKA V LETECH
1945–1989
Bezprostředně po skončení
2. světové války byl znovu
zřízen Státní úřad statistic‑
ký s celostátní působností.
Jeho cílem bylo obnovit vysokou předválečnou úroveň
československé statistiky.
Organizace statistické
služby v českých zemích
a na Slovensku nebyla jednotná. Zpočátku existovala
za celý stát pouze statistika zahraničního obchodu.
Metodika a i získávání dat
pro ostatní statistiky byly
v obou částech republiky
odlišné, údajů na celostátní
úrovni bylo málo a jejich
spolehlivost nebyla velká.
Poválečné období bylo pro
statistiky dobou intenzivní
činnosti.
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Vedlo jak k obnově předválečných, tak i vytvoření nových okruhů pravidelných
statistických zjišťování.
V této době byly provedeny i rozsáhlé akce, k nimž
v českých zemích patřil soupis domů a bytů k 31. lednu
1946 a soupis obyvatelstva
k 22. květnu 1947. Na Slovensku proběhl soupis obyvatelstva již ke 4. říjnu 1946.
Byly získány informace za
celé území státu nejen o počtu obyvatel a jejich složení podle věku, rodinného
stavu, ale i údaje o sociálním a ekonomickém složení
obyvatel, o počtech obcí
a jejich velikostní struktuře.
Významná a jedinečná jsou
data o dosídlování českého
pohraničí a naopak vysídlo-

vání vnitrozemských okresů
a dále údaje o místě pobytu (včetně zahraničního)
k 1. květnu 1945.
Již v září roku 1945 provedl
statistický úřad soupis válečných škod. Výsledky tohoto
soupisu vyšly tiskem ve Statistické ročence ČSR 1948.
Metodické materiály a rozborové a přehledové soubory z různých tematických
oblastí vycházely ve Statistickém zpravodaji a v edici
Československá statistika.
Zaměření československé
statistiky po roce 1948 bylo
ve srovnání s cíli, které ČSÚ
sleduje dnes, zcela odlišné.
Statistiku ovlivnilo prostředí
centrálně plánované ekonomiky i společenské a především politické klima tehdejší

doby. Publikační systém
státní statistiky byl na počátku 50. let prakticky zrušen, veřejnost dostávala informace především o úrovni
plnění plánu a mnohé údaje
v absolutních hodnotách
byly utajovány.
Novou formou statistického
zjišťování se na přelomu
40. a 50. let stalo tzv. výkaznictví. Údaje byly u podniků
a organizací (zpravodajských
jednotek) čerpány z běžné
evidence. Tím se zjistil jen
stav „podle knih“. Směřování k centralizovanému
modelu řízení národního
hospodářství si paradoxně
vyžádalo přechod na úplně
decentralizovaný systém
předkládání a zpracování
statistických dat.

V roce 1952 byla zavedena
tzv. postupná sumarizace.
Nižší jednotky vyplnily výkazy, poslaly je svým nadřízeným orgánům, které z došlých výkazů vytvořily jeden
sumární výkaz. Ten pak
poslaly zase své organizačně
nadřazené jednotce, která
opět vytvořila jeden sumární
výkaz za všechny sobě podřízené složky, až se nakonec výsledný sumární výkaz
dostal na ministerstvo či jiný
řídící orgán. A teprve potom
byly údaje poskytnuty statistickému úřadu, který tak vůbec neměl k dispozici individuální data, s jejichž pomocí
by mohl informace zpracovávat z různých hledisek.
Ve druhé polovině 50. let
se požadavky na statistiky

změnily a začaly být opět
požadovány rozbory a analýzy. To umožnilo přechod
od systému postupné sumarizace zpět k centrálnímu
sběru a zpracování statistických dat.
V polovině roku 1961 nastala v oblasti statistiky významná organizační změna
a Státní úřad statistický byl
spojen s tehdejším ministerstvem státní kontroly
a vznikl tak Ústřední úřad
státní kontroly a statistiky
(ÚÚSKS). Na jaře roku 1963
byla zvolena Ústřední komise lidové kontroly a statistiky (ÚKLKS). Brzy se ukázalo, že se jednalo o spojení
dvou institucí, které měly
málo společného. Statistika
ztrácela důvěru zpravodaj-

ských jednotek, které se při
plnění své zpravodajské
povinnosti zároveň obávaly
kontrolního zásahu. Zákonným opatřením z 12. ledna
1967 byly kontrola a statistika opět rozděleny a byl
vytvořen Státní statistický
úřad (SSÚ).
Od 1. ledna 1969 se unitární Československá socialistická republika stala
federací. To se odrazilo
i v uspořádání ústředních
orgánů státní statistiky.
Vznikl Federální statistický
úřad (FSÚ), Český statistický úřad (ČSÚ) a Slovenský štatistický úrad (SŠÚ).
Úkolem FSÚ bylo zejména
zabezpečovat jednotnost
soustavy statistických informací v celém státě, meto-

diku a systém statistického
zjišťování. Úkolem republikových úřadů byl vlastní
výkon statistické činnosti,
tj. sběr a zpracování informací, a poskytování potřebných informací pro FSÚ
a všechny řídící stupně na
republikové úrovni. Vzniklé
republikové úřady zajišťovaly řízení a rozvoj regionálních statistických orgánů
– krajských správ a jejich
okresních oddělení, které
kopírovaly administrativní
uspořádání státu.
Uspořádání federálního
a republikových statistických úřadů zůstalo stejné až
do zániku federace 31. prosince 1992.
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ÚSTŘEDNÍ PLÁNOVACÍ KOMISE
Po 2. světové válce nebyla
Statistická rada státní obnovena. Její funkci převzala
v roce 1948 Ústřední plánovací komise, jejíž členové
byli hospodářští odborníci
jmenovaní vládou. Nepředstavovala tedy takové reprezentativní složení a ani
nemohla plnit úkoly Rady
v rozsahu předchozího období.
V roce 1951 byla jako poradní orgán SÚS zřízena tzv.
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vědecko-metodologická
rada, jejímž úkolem bylo
projednávat metodologické
otázky z oboru statistiky,
posuzovat plány a směrnice
nejdůležitějších statistických prací a podávat vyjádření předsedovi úřadu.
Státní statistická rada, coby
poradní orgán předsedy
Státního úřadu statistického, vznikla v roce 1968.
Protože Rada byla pouze
poradním orgánem, nebyla

POVÁLEČNÉ STATISTICKÉ
ROČENKY
její usnesení pro úřad závazná. Po federalizaci, k níž
došlo na začátku roku 1969,
působila Rada jak ve Federálním statistickém úřadě,
tak i v úřadech republikových. První zasedání České
statistické rady se konalo
v roce 1973.

Na začátku roku 1948 vyšla
statistická příručka, která
veřejnost informovala o základních výsledcích statistických šetření v letech
1946–1947. První poválečná
statistická ročenka vyšla až
na konci roku 1948 a další
ročenky vycházely až od
roku 1957.

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ
MIKROCENZUS

INDIVIDUÁLNÍ ÚDAJE
OCHRÁNĚNY

JEDNOTNÝ ČÍSELNÍK
OBCÍ

HISTORICKÁ
STATISTICKÁ ROČENKA

V roce 1957 bylo poprvé
provedeno výběrové šetření
o příjmech domácností Mikrocenzus. Usnesení vlády
z počátku roku 1972 uložilo orgánům státní statistiky provádět mikrocenzy
jednou za tři roky. Poslední
mikrocenzus se konal v roce
2003, přičemž periodicita
posledních šetření již nebyla
ani tříletá ani pravidelná.

Podle zákona č. 21/1971 Sb.,
o jednotné soustavě sociálně-ekonomických informací, byla zajištěna
ochrana individuálních
údajů. „Údaje ze statistických
zjišťování týkající se jednotlivých osob nesmějí být bez jejich souhlasu zveřejňovány,
ani komukoli sdělovány a nesmí jich být použito pro jiné
než statistické účely“.

V roce 1972 vydal FSÚ Jednotný číselník obcí v ČSSR
(geografickou klasifikací
obcí). Obsahoval všechna
sídla v ČSSR a jejich číselné
označení.

V roce 1985 vydal statistický úřad Historickou statistickou ročenku ČSSR. Takto
koncipovanou ročenku vydávalo v té době pouze několik statistických úřadů na
světě, např. USA, Francie,
Kanada a SSSR.
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FÁZE TRANSFORMACE
(1989–1992)
Společenské změny v roce
1989 obnovily předpokla‑
dy pro budování objektivní,
nestranné a apolitické stát‑
ní statistické služby.
Statistický úřad musel
reagovat na nové požadavky
a nároky, které souvisely
s přechodem k demokratické společnosti a na tržně
orientované hospodářství. Takovou změnou byla
např. liberalizace cenových
hladin, rozpad obchodního systému Rady vzá-
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jemné hospodářské pomoci
(RVHP) i Rady samotné.
Další velkou změnou byla
změna vlastnických struktur
spojená s privatizací a větší
orientace na trhy západní
Evropy a na země s tržní
ekonomikou.
Statistici museli znovu vybudovat důvěru ve statistická data, naučit veřejnost
využívat statistické údaje
ke svým rozhodováním
a v neposlední řadě získat
respondenty ochotné ke
spolupráci.

Učit se museli i sami statistici, neboť v souvislosti
s otevřením ekonomiky
a s rozšířením zahraničních
kontaktů bylo nutné začít
používat standardizované
postupy obvyklé v ostatních
zemích s tržní ekonomikou.
Na vznikající jevy reagovala
státní statistická služba novými ukazateli a šetřeními.
V roce 1992 vstoupil v platnost nový zákon o státní
statistické službě. Zákon
vymezil orgány, které se
staly její součástí, a stanovil

jejich poslání a povinnosti.
Zákon upravuje i ochranu
individuálních údajů.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY OFICIÁLNÍ STATISTIKY

KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

„Oficiální statistika představuje nezbytný prvek v informačním systému demokratické společnosti tím, že
vládě, národnímu hospodářství i veřejnosti poskytuje
údaje o hospodářské, demografické a společenské situaci
a o životním prostředí.
Oficiální statistické orgány
musí proto sestavovat a zveřejňovat statistiku na nestranné bázi, splňující požadavky na praktické využití,
aby tak dostály své povin-

První vlny kupónové privatizace se zúčastnilo téměř 6 milionů československých občanů a přes
260 privatizačních fondů.
Do druhé vlny se pak zapojilo přes 6 milionů občanů
a 353 fondů.
Formou kupónové privatizace bylo privatizováno
v letech 1992–1994 celkem 1 664 státních podniků a rozdáno 359,5 milionů akcií.

nosti vůči občanům, kteří
mají nárok na veřejné informace.“
Základní principy oficiální
statistiky v oblasti Evropské hospodářské komise,
přijaté během 47. zasedání EHK OSN v Ženevě dne
15. dubna 1992.
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ČSÚ PO VZNIKU ČR
(1993–2004)
Na začátku roku 1993 do‑
šlo k rozdělení Českoslo‑
venské federativní repub‑
liky na dva samostatné
státy.
Český statistický úřad převzal od zaniklého Federálního statistického úřadu
všechny kompetence státního statistického úřadu. Se
vznikem samostatné České
republiky se statistika vyrovnávala postupně a na
úplnou adaptaci potřebovala čas. Jedním z hlavních
problémů, před nímž stála
statistická služba, bylo nové
vymezení pojmu české národní ekonomiky. Organizačně bylo nutné posílit stávající a vybudovat chybějící
oborové statistiky. Jednalo
se především o statistiky
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zaměstnanosti, nezaměstnanosti, vědy a výzkumu,
informatiky a sociální statistiky. Bylo zapotřebí přejít
na celní statistiku zahraničního obchodu. Z mnohých
vyčerpávajících šetření se
stala výběrová zjišťování.
Statistici začali používat téměř výhradně mezinárodně
platné klasifikace a metodologii, změnila se hierarchie
zpracování výkazů i systém
zveřejňování informací.
Na počátku 90. let byl liberalizován cenový systém,
který zasahoval celou oblast
spotřebitelských a výrobních cen. Statistici zveřejnili
první data o zaměstnanosti
na základě Výběrového šetření pracovních sil. V následujících letech se začaly
užívat nové klasifikační

standardy v produkčních
statistikách. Největší úsilí si
vyžádalo vytvoření soustavy
národních účtů.
Významným krokem k nezávislosti úřadu se stalo
zavedení následujícího
pravidla: všichni uživatelé
dostanou informace nejen
ve stanovený den, ale i ve
stejný předem stanovený
okamžik.
Úkoly a postavení ČSÚ,
stejně jako zásady a úkoly
fungování státní statistické
služby v ČR byly upraveny
zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě.
Zákon umožnil stanovit tzv.
zpravodajskou povinnost
každé právnické a fyzické
osobě i kterémukoli státnímu orgánu. Ochrana individuálních údajů se rozšířila

i na právnické osoby. Byl
zaveden přísný režim slibu
mlčenlivosti o individuálních údajích pro všechny
osoby, které s těmito informacemi přicházejí do styku.
V roce 1998 začala v rámci
přístupových rozhovorů
s orgány EU jednání o kapitole Statistika, která byla
formálně uzavřena v roce
1999. Některé důležité harmonizační úkoly byly z kapacitních a rozpočtových
důvodů rozloženy do následujících tří let. V návaznosti
na tyto změny bylo třeba
pozměnit organizaci státního statistického systému,
klasifikace i registry. Jednou
z nových klasifikací byla
např. Klasifikace územních
jednotek CZ-NUTS.

POVODNĚ V ROCE 2002 A NOVÁ BUDOVA ÚŘADU
V srpnu 2002 zasáhla budovu ČSÚ, v níž sídlily
ústředí a krajské reprezentace pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, povodeň.
Budova ČSÚ v Praze-Karlíně byla zničena. Jednotlivé útvary působily na deseti různých pracovištích
po celé Praze, v Říčanech
a v Benešově. Navzdory
provizorním podmínkám
začaly okamžitě fungovat webové stránky úřadu.
ČSÚ pokračoval ve vydávání
a zveřejňování všech důležitých statistických informací,
jako je čtvrtletní odhad
HDP, míra inflace, informace
o vývoji průmyslu, stavebnictví, obchodu aj. Podařilo
se zachránit či zrekonstruovat prakticky všechny údaje

v databázích. Úřad úspěšně
zpracoval i výsledky voleb,
které se konaly na podzim
roku 2002. Určité zpoždění
nastalo pouze u publikování komplexních informací ze Sčítání lidu, domů
a bytů 2001, které se z původně plánovaného termínu září 2002 posunulo
na květen 2003. S výjimkou
státní statistické knihovny
se obnovily všechny služby
poskytované informačním
servisem.
Na začátku roku 2004 převzalo vedení ČSÚ novou
budovu v Praze 10 – Strašnicích. Kromě republikové
centrály zde sídlí i pražská
a středočeská pobočka.
Není bez zajímavosti, že
vzhledem k nevyhovujícímu

METODICKÉ AUDITY
stavebnímu stavu objektu
sídla ČSÚ v Praze-Karlíně,
umístěného v záplavové
zóně, rozhodla vláda ČR na
žádost vedení úřadu již dne
27. února 2002, tedy půl
roku před ničivou povodní,
o stavbě nové budovy úřadu
v lokalitě Praha-Strašnice.

Na doporučení České statistické rady byl od poloviny
roku 2003 zaveden systém
metodických auditů činnosti ČSÚ. Smyslem metodických auditů je v jednotlivých segmentech statistiky
ověřit, zda a do jaké míry
jsou dodržovány mezinárodní metodické standardy
a „nejlepší praxe“. Audity
provádějí auditorské skupiny s převahou akademických externích odborníků
na příslušný segment statistiky. Z hodnocení implementace Kodexu evropské
statistiky na jaře 2008 vyplynulo, že Česká republika
je jedním z mála členských
států EU, který má fungující
systém metodických auditů.
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ČSÚ PO VSTUPU ČR
DO EVROPSKÉ UNIE
Dne 1. května 2004 se stala
Česká republika členským
státem Evropské unie. Pro
české statistiky to znamenalo plné začlenění do
Evropského statistického
systému. Prostřednictvím
Výboru pro statistické programy (SPC) a dalších výborů a pracovních orgánů
tak získali vliv i spoluodpovědnost za projednávání
právních norem v oblasti
statistiky Evropské unie od
přípravné fáze po konečné
schválení.
Členství v EU znamenalo
zvýšení četnosti mezinárodních kontaktů. Pracov-
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níci ČSÚ se zapojili také do
evropských statistických
projektů a systému poskytování technické pomoci do
zahraničí.
K trvalým prioritám patřila
modernizace, zvýšení efektivity a výkonnosti úřadu,
zvyšování nároků na kvalitu
dat i kvalitu řízení, stejně
jako rostoucí nároky na
včasnost, přesnost a dostupnost při současném snižování zátěže respondentů.
Proto úřad v roce 2001 přistoupil (jako jedna z prvních nevýrobních institucí
v ČR) k zavedení a aplikaci
metod TQM (Total Quality

Management), které shrnují
řadu činností, vedoucích ke
zvýšení kvality práce. Díky
těmto aktivitám získal ČSÚ
několik ocenění i řadu pozitivních ohlasů od veřejnosti. Přínosný byl zejména
nákladový controlling i metody hodnocení výkonnosti
odborů a oddělení použité
při personálních auditech.
V květnu 2005 publikovala
Evropská komise Sdělení
Komise Evropskému parlamentu a Radě o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních
statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

Jeho součástí byl i Kodex
evropské statistiky (CoP).
Jeho cílem je zvýšit důvěru
ve statistické úřady v rámci
EU a kvalitu jimi vytvářených statistik.
Právní předpisy EU v oblasti
statistiky stanoví mimo jiné
rozsah a kvalitu dat, formát
předávání či termíny předání dat, která jsou z jednotlivých zemí předávána
Eurostatu. Způsob získání
údajů a použité metody
jsou až na výjimky v působnosti členských zemí a vyplývají z konkrétních národních podmínek.

PŘEDSEDNICTVÍ V PRACOVNÍ SKUPINĚ RADY PRO STATISTIKU

V prvním pololetí 2009
Česká republika poprvé
předsedala Radě Evropské unie. Do tohoto úkolu
se zapojil i Český statistický úřad, který plnil předsednickou roli v Pracovní
skupině Rady pro statistiku. Tato činnost spočívala nejen v přípravě a řízení jejích jednání, ale také
ve spolupráci s Evropskou
komisí (zastupovanou Eurostatem), Evropským parlamentem, Evropskou centrální bankou, Generálním
sekretariátem Rady EU, Stá-

lým zastoupením ČR v Bruselu a členskými zeměmi EU
na hledání kompromisů při
projednávání návrhů evropských právních předpisů.
Za předsednictví ČR se v oblasti statistiky diskutovalo
o sedmi návrzích právních
předpisů, z nichž klíčovými
byly nařízení o statistice
pesticidů a novela nařízení
o shromažďování statistických informací Evropskou
centrální bankou.
V době českého předsednictví (v březnu 2009) bylo
také publikováno a uvedeno

v platnost nařízení o evropské statistice, které se
opírá o pojetí Evropského
statistického systému jako
partnerství tvořeného Eurostatem a národními statistickými úřady a dalšími
vnitrostátními orgány, jež
produkují evropskou statistiku. Výbor pro evropský statistický systém, který
nahradil Výbor pro statistické programy, poskytuje Evropskému statistickému systému odborné
vedení pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské sta-

tistiky. Nařízení definuje
obsah pojmu „evropská statistika“, zásady, kterými se
řídí (profesionální nezávislost, nestrannost, objektivita, spolehlivost, statistická
důvěrnost a efektivita nákladů), stejně jako obsah
pojmu statistická kvalita.
Řeší také otázku předávání
statistických dat a jejich důvěrnosti.
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STRUKTURA ÚŘADU NENÍ NEMĚNNÁ

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

Na konci roku 2006 došlo k významné reorganizaci vnitřní struktury úřadu.
Hlavním cílem bylo vytvořit širší prostor tvorbě samotné statistiky a oddělit ji
od obslužných činností. Záměrem bylo tyto podpůrné
činnosti centralizovat a zracionalizovat. S tím souviselo
i nové postavení pracovišť
ČSÚ v krajích.
Výsledkem personálního
auditu, který byl proveden
v roce 2008, byla výrazná
redukce počtu pracovních
míst rozvržená do dvou let.
Pracovní poměr z důvodu
nadbytečnosti ukončilo do
konce roku téměř 300 zaměstnanců, kterým bylo jejich pracovní místo zrušeno
k 31. 12. 2008.
Před závěrem roku 2009
byla spuštěna druhá etapa
redukce pracovních míst,
ve které bylo zrušeno dalších 44 pracovních míst. Na
konci roku 2009 tak měl
úřad 1 638 zaměstnanců.

Snižování administrativní zátěže respondentů
a širší využití administrativních zdrojů dat jsou dlouhodobým projektem ČSÚ.
Na přelomu tisíciletí obsahoval program statistických zjišťování 298 položek,
v roce 2014 jich bylo již jen
181, z toho bylo 108 zjišťování v gesci ČSÚ a zbylých
73 připadalo na resortní
zjišťování. To vedlo k úsporám v řádu několika set milionů korun jak na straně
zpravodajských jednotek,
tak na straně státního rozpočtu.
Další významná redukce
administrativní zátěže souvisela s přechodem od
plošných šetření k výběrovým, založeným na nejmodernějších metodách statistických odhadů a dopočtů.
Méně pozitivním důsledkem omezení souborů
oslovovaných respondentů
je nemožnost publikovat
údaje za nižší územní celky.
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Finanční restrikce vedly
i k optimalizaci počtu řídících stupňů a organizačních
útvarů. Nově přijatá organizační opatření byla přínosná nejen ve snížení počtu řídících úrovní a počtu
vedoucích zaměstnanců, ale
zejména ve zjednodušení
řídících procesů a  ve zvýšení významu pracovních
týmů a komisí pro plnění
cílů ČSÚ.
Další etapa organizačních
změn v novodobé historii
úřadu se odehrála mezi lety
2010–2011 a navazovala
na restriktivní rozpočtovou
politiku vlády v souvislosti
s globální ekonomickou
krizí. Jejím výsledkem byla
redukce více než 130 pracovních míst, slučování řady
organizačních útvarů a s tím
spojené snížení počtu vedoucích pozic. V posledních
několika letech se počet
pracovníků úřadu stabilizoval a pohybuje se na úrovni
1 380 zaměstnanců.

Další cesty ke zvýšení efektivity státní statistické služby
však reálně přesahují interní
možnosti úřadu a vyžadují
širší spolupráci mezi resorty.
Mezi ně patří např. odstranění duplicit ve sběru dat
napříč ministerstvy, převedení k tomu vhodných statistických zjišťování resortů
do přímé působnosti ČSÚ či
aktivnější spolupráce v oblasti využití administrativních zdrojů dat.
Kromě pravidelných šetření, která se konají alespoň jednou ročně, existují
i šetření, které se opakují
s delší periodicitou. Bezesporu nejznámějším takovým šetřením je jednou za
deset let sčítání lidu. Jiným
je např. Agrocenzus (celoplošné zemědělské sčítání)
nebo šetření Energo (výběrové šetření o spotřebě paliv
a energií v domácnostech).

REDESIGN STATISTICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

ČSÚ dlouhodobě usiluje
o změny statistického informačního systému (SIS), které
podpoří snižování administrativní zátěže respondentů.
Současně však nesmí být
ohrožena kvalita a dostupnost statistických informací.
SIS je složen z nástrojů a metodik, které jsou využívány
při sběru dat a tvorbě statistických informací. Změny
statistického informačního
systému se nutně dotýkají
celého produkčního procesu
tvorby statistických informací. Ten začíná sběrem dat
od respondentů, přenosem
dat ze zdrojů jiných ústředních orgánů státní správy

a pokračuje jejich kontrolou
a zpracováním. Na základě
zpracování dat vznikají statistické informace a celý proces
končí jejich prezentováním.
Přípravné práce na projektu byly zahájeny v roce
2005, a to podrobnou analýzou stavu a potřeb statistického systému. Hlavním účelem projektu, který s finanční
podporou EU začal v roce
2013, bylo zefektivnění celého systému práce s daty.
Ke změnám došlo již při distribuci statistických výkazů,
novinkou se stala možnost
snadnějšího vyplňování elektronických výkazů. Respondenti získali možnost vypl-

nit výkaz přímo na webu ČSÚ
nebo nově i pomocí zasílaných vyplnitelných pdf formulářů. Zvýšila se dostupnost statistických informací
a nabídka uživatelských výstupů „na míru“.
S prvními výstupy projektu se veřejnost seznámila v lednu 2013, kdy bylo
poprvé zasíláno souhrnné
oznámení o zpravodajské
povinnosti. V téže době byly
rozesílány vyplnitelné pdf
výkazy do datových schránek, případně na e-mail.
Současně byly tyto výkazy
zpřístupněny respondentům na webových stránkách
www.vykazy.cz.

Součástí projektu bylo i zlepšení služeb pro uživatele statistických informací, zejména
zlepšení kvality a rozsahu nabízených informací prostřednictvím veřejné databáze.
Přímým propojením veřejné
databáze s centrálním datovým úložištěm je zabezpečena automatická aktualizace
informací na webu ČSÚ.
Rozsáhlý projekt, který je
vyvrcholením několikaleté
snahy ČSÚ o snížení administrativní zátěže respondentů,
se v takovém rozsahu patrně
nebude v nejbližších letech
opakovat.
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ČSÚ V REGIONECH
Krajské správy ČSÚ byly
obnoveny na počátku roku
2012, když byla statistic‑
ká pracoviště v příslušném
kraji spojena do jednoho
organizačního celku.
Pro každou byl jmenován zodpovědný vedoucí
pracovník – ředitel krajské
správy. Do jeho kompetencí patří zastupování
zájmů ČSÚ na daném
území, jednání a spolupráce s představiteli státní
správy a samosprávy
a s dalšími institucemi
v kraji.
Každý ředitel má i řadu
zodpovědností v oblasti
hospodaření a personalistiky, které ve spojení např.
s centralizovaným nákupem
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či odborně-metodickým
řízením z ústředí vytvářejí
dobré podmínky pro efektivní výkon státní statistické
služby v regionech. Již po
půl roce existence krajských
správ došlo k poklesu provozních výdajů, a to jak díky
centrálně řízeným aktivitám, tak i podnětům jednotlivých krajských ředitelů.
V polovině roku 2012 dostaly webové stránky všech
krajů nový jednotný vzhled,
který zjednodušil přístup
k informacím. Kromě statistických dat se na krajských
internetových stránkách
zveřejňují také informace
o další činnosti krajského
pracoviště – např. o sběru
dat formou statistického
výkaznictví nebo šetření

v domácnostech prostřednictvím tazatelů.
Každý 95. kalendářní den
po skončení příslušného
čtvrtletí vycházejí krajské
statistické bulletiny. Obsahují v přehledných tabulkách nejnovější data, která
jsou v té chvíli dostupná
za území kraje, případně
okresů. V bulletinech za
1. čtvrtletí se navíc zveřejňují dostupné údaje
v členění podle správních
obvodů obcí s rozšířenou
působností.
Pracovníci krajských informačních služeb vybírají aktuální témata, která
zpracovávají do analytických publikací. V případě
potřeby doplňují data
ČSÚ o informace z jiných

zdrojů. Kromě rozsáhlejších analýz publikují
všechna krajská pracoviště krátké monotematické
analýzy, v nichž stručně
hodnotí vývoj obyvatelstva, zaměstnanost a mzdy,
nezaměstnanost, cestovní
ruch atd. V některých krajích vycházejí ještě další
publikace (např. Statistický
průvodce obcemi kraje)
a materiály (tematicky
zaměřené letáčky s tabulkami, grafy a kartogramy,
např. z oblastí inflace, výběrového šetření pracovních sil, statistiky rodinných účtů, zemědělské
statistiky, cestovního ruchu
apod.). Řadu těchto materiálů využívá ČSÚ ke své
propagaci a prezentaci.

KRAJSKÉ SPRÁVY KDYSI
A DNES

KONEC OKRESNÍCH
ODDĚLENÍ ČSÚ

KRAJSKÉ STATISTICKÉ
ROČENKY

Víte, že krajské správy měly
i jiná označení? Stejně jako
se v průběhu času měnily
názvy sekcí, odborů a oddělení, měnily se i názvy krajských pracovišť. V názvu
se tak vystřídala slova jako
správa, reprezentace či divize.

Do roku 2002 měl ČSÚ v organizační struktuře také zastoupení v okresech ČR.
Okresní pracoviště vznikla
v roce 1967. Poskytovala
hlubší regionální informace
a zabezpečovala vysokou
kvalitu prováděných statistických zjišťování.
Po zrušení okresních úřadů
při reorganizaci státní
správy, byla v roce 2002
ukončena i činnost Okresních oddělení ČSÚ a jejich
úkoly přešly do kompetence
krajských pracovišť.

Krajské statistické ročenky,
které obsahují vedle údajů
předchozího roku také data
v časových řadách,
vycházejí již padesát let. Jejich podoba se postupně
měnila. Od roku 2010 ročenky vychází ve dvou verzích: tištěné a elektronické.
Tištěná obsahuje pouze
data o příslušném kraji
a jeho územních celcích,
elektronická (CD) navíc mezikrajská srovnání a vybrané
údaje za celou ČR. Vždy
koncem roku jsou ročenky
zveřejňovány na internetu
k bezplatnému využití.
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OCENĚNÍ ČSÚ
2007

2007

2009

2011

Podle výsledků průzkumu
společnosti Westminster
byl v roce 2007 ČSÚ nejlépe komunikující státní institucí s veřejností a médii.
Dotyčná společnost to konstatovala na základě celorepublikového průzkumu
mezi 365 úřady a institucemi v ČR. Hodnotila se jak
úroveň komunikace úřadů
státní správy a samosprávy
s občany, tak i se sdělovacími prostředky.

Český statistický úřad
byl v rámci soutěže Českých 100 nejlepších zařazen mezi pět nezávislých
opor demokratického státu.
V této oborové kategorii se
umístil spolu s Českou národní bankou, Českou televizí, Nejvyšším soudem ČR
a Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

V roce 2009 byl ČSÚ nevládní a neziskovou organizací Sdružení pro oceňování
kvality vyhlášen vítězem
Národní ceny kvality České
republiky v kategorii Veřejný sektor. Stejné ocenění
získal i ve třech předchozích
letech.

V rámci Sčítání lidu, domů
a bytů 2011 zadal Český
statistický úřad informační
kampaň Jak dobře se počítala naše budoucnost při
SLDB. V listopadu 2011
byla tato kampaň oceněna
3. místem v soutěži o nejefektivnější reklamu v kategorii Sociální, ekologický
a kulturní marketing.

2012

2014

2014

Projekt Systém základních
registrů se v roce 2012 stal
vítězem soutěže IT projekt
roku. Spolu s ČSÚ toto ocenění získali i další uživatelé:
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ministerstvo vnitra ČR – Správa základních registrů a Úřad pro
ochranu osobních údajů.

Projekt ČSÚ Otevřená data
získal v anketě Křišťálová
lupa 2014 třetí místo v kategorii Veřejně prospěšná
služba.

Časopis Statistika&My,
který ČSÚ vydává od ledna
2011, získal ve své čtyřleté
historii již řadu ocenění.
V únoru 2014 zvítězil v prvním ročníku soutěže Fénix
Content Marketing v kategorii Časopisy státní správy,
veřejného a neziskového
sektoru. V témže roce získal
v tradiční soutěži PR Klubu
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Zlatý středník v kategorii
nejlepších B2C firemních časopisů a novin ocenění Top
Rated. V předchozím roce
v téže soutěži, ale v kategorii Nejlepší časopis státní,
veřejné a neziskové sféry,
se časopis Statistika&My
umístil na třetím místě.
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prof. dr. DOBROSLAV KREJČÍ

Po studiích na gymnáziu
v Pelhřimově a v Hradci
Králové absolvoval právnickou fakultu české univerzity v Praze a roku 1891
získal titul doktora práv.
V letech 1892–1897 byl advokátní koncipient. Na počátku roku 1898 nastoupil
do nově zřízeného Zemského statistického úřadu
království Českého. V roce
1905 převzal jako náměstek přednosty vedení Zemského statistického úřadu
království Českého. Jako vedoucí kanceláře se měl stát
přednostou, stal se však
pouze zástupcem přednosty (který ovšem neexistoval). Bylo to kvůli požadavku „německých“ okresů,
aby přednosta kanceláře
byl německé národnosti.
Místo přednosty zůstalo
z politických důvodů až do
vzniku samostatného československého Státního

SÚS 1919–1920

1919

úřadu statistického neobsazeno. Roku 1909 byl jmenován docentem zemědělské statistiky na České
vysoké škole technické
v Praze. Ke konci 1. světové
války vypracoval konkrétní
návrhy, jak by mohla vypadat česká statistická služba,
a v září roku 1918 napsal
Osnovy zákona o prozatímní organisaci státní statistiky. Byl hlavním autorem
prvního československého
zákona o státní službě statistické a navazujících dokumentů.
Po vzniku Státního úřadu
statistického v roce 1919
se stal jeho prvním předsedou. Zabýval se vývojem
české statistiky, který zpracoval v několika statích,
dále se zaměřoval na hospodářskou a zemědělskou
statistiku, národohospodářství a ústavní právo. Během
svého působení přivedl na

úřad několik významných
osobností – např. Karla Engliše, Jana Auerhana, Františka Weyra, Josefa Mráze
a další.  
V roce 1919 rezignoval na
funkci předsedy. Když byla
v následujícím roce jeho rezignace přijata, odešel na
Vysokou školu zemědělskou v Brně, kde až do roku
1935 přednášel statistiku.
V roce 1920 byl také jmenován řádným profesorem na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1923–1932 působil i na
Právnické fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě.

1920
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prof. dr. FRANTIŠEK WEYR

SÚS 1920–1929

Gymnaziální studium zahájil v rodné Vídni, maturitní zkoušku však již složil
v Praze. Následovalo studium na Právnické fakultě
UK. Hlavní oblastí Weyrovy
odborné činnosti bylo státní
právo. V počátečních letech svého odborného působení pracoval ve vídeňské
Ústřední statistické komisi
a od roku 1909 v Zemském
statistickém úřadě království Českého. Zabýval se
zejména otázkami kompetence statistiky a některými dalšími obecnými problémy statistické činnosti.
V roce 1920 byl jmenován
prezidentem Státního úřadu
statistického a předsedou
Státní rady statistické. Obě
tyto funkce zastával až do
roku 1929. Byl členem řady
domácích i mezinárodních
společností, např. Mezinárodního institutu statistického v Haagu, Mezinárodního institutu pro veřejné

1920

46

právo v Paříži, Mezinárodního institutu pro právní filozofii a sociologii v Paříži,
Rumunského institutu pro
správní právo, Československé statistické společnosti,
Československé akademie
věd a umění či Comité International d‘Histoire Constitutionelle v Paříži. Zúčastnil se řady mezinárodních
kongresů, zejména statistických a filozofických.
Prof. Weyr se také zajímal o organizaci vysokého
školství. Stál u zrodu Masarykovy univerzity v Brně.
Roku 1919 byl zvolen prvním děkanem její právnické
fakulty a vzápětí jmenován
řádným profesorem ústavního práva. V letech 1923–
1924 byl rektorem Masarykovy univerzity.
Jako člen ústavního výboru
se po roce 1918 podílel na
tvorbě nové ústavy Československa a významně se
zasloužil o umístění Nej-

vyššího soudu do Brna.
Spolupůsobil i při vzniku
mnohých dalších zákonů
Československé republiky.
Byl též členem brněnského
městského zastupitelstva
a městské rady v letech
1924–1928.
Za německé okupace se
přestěhoval do Prahy,
kde svou vědeckou činnost vzhledem k podmínkám a zhoršenému zdravotnímu stavu omezil. Po válce
se vrátil do Brna a pokračoval v pedagogické práci
na právnické fakultě. V roce
1946 zasedal v komisi pro
přípravu nové ústavy Československa. Po komunistickém převratu byl akčním
výborem donucen zanechat
pedagogické činnosti na
právnické fakultě.

1929

doc. dr. JAN AUERHAN

Po studiu na gymnáziu
v Havlíčkově Brodě a po absolvování studia práv na
Karlově univerzitě nastoupil
v roce 1906 na místo úředníka Zemské statistické kanceláře. V roce 1911 byl jmenován do funkce tajemníka
Zemského statistického
úřadu království Českého.
Od roku 1919 byl zaměstnancem nově vytvořeného Státního statistického
úřadu. V roce 1921 se stal
ministerským radou, v roce
1926 přednostou odboru
a viceprezidentem a v letech 1929–1939 byl prezidentem Státního statistického úřadu.
Od raného mládí se Jan
Auerhan zajímal o otázky
vystěhovalectví a o československé menšiny v zahraničí, což se stalo jeho celoživotním zájmem. Ještě jako
vysokoškolský student zveřejnil v týdeníku Vyšehrad
stať o českém vystěhova-

SÚS 1929–1939

1929

lectví zároveň s návrhem na
vytvoření organizace, „která
by tento důležitý sociálně politický jev regulovala“. V roce
1906 zveřejňuje další již obsáhlejší pozoruhodnou studii o vystěhovalectví, která
rozhodla o jeho přijetí do
Zemské statistické kanceláře. Tato studie zaujala především dr. Krejčího, který
v té době úřad řídil, a dále
dr. Engliše (pozdějšího ministra) natolik, že bylo Janu
Auerhanovi nabídnuto přijetí do úřadu. Zcela výjimečné, nové a v některých případech i unikátní
jsou některé Auerhanovy
práce demografické, popřípadě antropogeografické,
které publikoval převážně
v odborném časopise Statistický obzor. Především je
třeba zmínit jeho pět studií o dlouhověkosti, kterou
sleduje na našem území od
roku 1869, srovnává současné informace za 23 ev-

ropských zemí a problém
zkoumá z různých hledisek.
Tyto práce přinášejí mnohé
nové pohledy a vyvracejí
některé dosavadní názory.
Příkladem mohou být jeho
závěry o vlivu zaměstnání
na dlouhověkost.
Na počátku okupace byl
Auerhan nucen odejít ze
SÚS do výslužby. V období
heydrichiády byl gestapem
zatčen a 9. června 1942 popraven na Kobyliské střelnici v Praze.

1939

47

GALERIE PŘEDSEDŮ //

dr. FRANTIŠEK FAJFR

SÚS 1945–1961

1945
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Po maturitě na gymnáziu
v Praze na Malé Straně studoval v letech 1911–1915
na Právnické fakultě a v letech 1915–1920 na Filozofické fakultě UK. Od roku
1922 pracoval ve Státním
úřadě statistickém v oblasti finanční statistiky. Od
května 1945 až do sloučení
statistiky s Lidovou kontrolou v roce 1961, kdy byl odvolán, působil ve funkci prezidenta (později předsedy)
SÚS. Ještě před rokem 1948
se snažil zachovat nezávislost statistiky na hospodář-

ské politice a zastával i požadavek politické neutrality.
Za éry sovětských poradců
hájil vysokou úroveň československé statistiky – především té demografické.
Zajímal se i o otázky práva,
filozofie, sociologie a o demografickou problematiku.
V letech 1957–1963 zastával
funkci předsedy Státní populační komise, což byl poradní orgán vlády. Od roku
1963 byl předsedou přípravného výboru Československé demografické komise (společnosti) při ČSAV,

v roce 1964 se stal jejím
prvním předsedou a zůstal jím až do své smrti. Už
na konci 50. let se zasloužil
o založení dodnes vydávaného časopisu Demografie.
Na konci 60. let byl předsedou kuratoria pro obnovu
Ústavu T. G. Masaryka.
O jeho bohaté publikační
činnosti svědčí přehled
jeho prací včetně drobných
zpráv, který obsahuje celkem 547 položek.

1961

PAVOL MAJLING

ÚÚSKS 1961–1963,
ÚKLKS 1963–1966

Narodil se v Banské Bystrici,
kde také vystudoval gymnázium. Několik let pracoval ve
spořitelně, následně se stal
ředitelem Okresní spořitelny
a záložny. Za 2. světové války
se podílel na odboji a byl
účastníkem Slovenského národního povstání. Po 2. světové válce se angažoval především politicky. Podílel se

na koncepci poválečné industrializace Slovenska. Od roku
1954 pracoval jako pověřenec a předseda Slovenského
plánovacího úřadu. Byl členem několika vlád Československa.
V letech 1960–1961 byl ministrem bez portfeje, v letech
1961–1963 ministr-předseda
Ústředního úřadu státní kon-

troly a statistiky (tedy fakticky předseda Státního statistického úřadu). Tuto funkci
pak zastával až do roku
1967 i v následující vládě
v Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky. Zasedal
v předsednictvu Slovenské
národní rady. Na konci kariéry působil jako velvyslanec
ČSSR v Bulharsku a Řecku.

Po rozdělení statistiky a kontroly v lednu 1967 byl jmenován předsedou samostatného
Státního statistického úřadu
a v návaznosti na federativní
uspořádání státu, předsedou Federálního statistického
úřadu.
Na 17. zasedání Statistické
komise OSN byl Jan Kazimour zvolen místopředsedou zasedání této komise.
Byl aktivním členem Mezinárodního statistického institutu a aktivně působil ve

Stálé komisi RVHP pro statistiku. V letech 1968–1969 byl
místopředsedou Konference
evropských statistiků a v dalším období 1970–1971 jejím
předsedou. Funkci předsedy
Federálního statistického
úřadu zastával do roku 1981,
kdy byl prezidentem republiky odvolán. Ve funkci prosazoval využití výpočetní techniky, registrů a databank
a zasloužil se o vytvoření
soustavy statistických klasifikací.

Ing. JAN KAZIMOUR, CSc.

SSÚ, později FSÚ 1967–1981

1961

Po vysokoškolských studiích
pracoval jako účetní. Po válce
se zapojil do politického života a v letech 1945–1946 byl
poslancem Prozatímního Národního shromáždění. V roce
1946 přešel do Úřadu předsednictva vlády. V ústředním
statistickém orgánu pracoval od roku 1955. Po reorganizaci v roce 1961 vedl sekretariát ministra-předsedy
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a následně se
stal jeho náměstkem.

1966

1967

1981
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Ing. VLADIMÍR MIČKA
Pracoval od roku 1958 na
Ministerstvu státní kontroly
a po jeho sloučení se Státním úřadem statistickým
v roce 1961 na Ústřední komisi lidové kontroly a sta-

tistiky. V roce 1971 byl
jmenován generálním ředitelem Státní banky československé a o deset let
později se stal předsedou
Federálního statistického

úřadu. V této funkci začal
působit i v oblasti mezinárodní spolupráce orgánů
státní statistiky.

a pak ve Výzkumném výpočetním středisku OSN.
Od té doby, tedy zhruba od
poloviny sedmdesátých let,
už byl Ivan Šujan v přímém
styku se statistikou. Ve své
činnosti se specializoval na
ekonometrické modely, a to
nejenom na oblast teorie, ale
i jejich praktické využití při
zpracování analýz a prognóz
československé ekonomiky.
Do čela FSÚ byl jmenován
v roce 1990 a byl jím až do
konce roku 1992, kdy se zánikem československé federace

zanikl i FSÚ. Po ukončení činnosti federálního úřadu pracoval až do roku 1998 jako
místopředseda ČSÚ.
Pak již působil na Slovensku a řadu let ještě s úřadem
spolupracoval jako expert.
Ivan Šujan je autorem či
spoluautorem nepřeberného množství odborných
prací a publikací, především
na téma makroekonomických analýz. Byl také častým
přispěvatelem do časopisu
Statistika.

FSÚ 1981–1990

Ing. IVAN ŠUJAN, CSc.

FSÚ 1990–1992

Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Bratislavě,
kde také absolvoval postgraduální studium a získal hodnost kandidáta věd. V prvním
desetiletí po opuštění vysoké školy získával praktické
ekonomické znalosti v bance
jako úvěrový inspektor a ekonom pro zahraniční obchod.
Pak již začal směřovat ke
svému životnímu tématu,
kterým byly makroekonomické analýzy. Pracoval ve
Výzkumném ústavu národohospodářském v Bratislavě

1990

1981
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1992

Ing. JIŘÍ ANTOŠ
Dlouhou řadu let pracoval
v oblastních statistických
orgánech, nejprve jako organizátor okresní statistiky,
později jako vedoucí pracovník krajské statistické
služby v Českých Budějovicích.

V roce 1969 byl jmenován
předsedou nově vytvořeného Českého statistického
úřadu. Jeho úsilí se soustředilo především na vybudování ČSÚ tak, aby mohl plnit svoje úkoly státního
statistického orgánu v rámci

struktury ústředních statistických orgánů i na postupné rozvinutí jeho informačního působení.

ČSÚ 1969–1987

doc. Ing. LADISLAV ŘÍHA, DrSc.
Od roku 1960 pracoval
v ústředních orgánech pro
plánování a pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Podílel se na přípravě
řady významných dokumentů týkajících se hos-

podářského, sociálního
a vědeckotechnického rozvoje ČSSR. Po řadu let působil jako člen České statistické rady. Od dubna
1987 byl předsedou Českého statistického úřadu.

Svoje poznatky a zkušenosti
soustředil do řady knižních publikací, příspěvků
ve sbornících i odborném
tisku.

ČSÚ 1987–1990

1969

1987

1990
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doc. Ing. EDUARD SOUČEK, CSc.

ČSÚ 1990–1993

Po absolvování oboru statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil v roce 1959 jako analytik
na Městské oddělení Státního úřadu statistického
v Praze. Poznal zde všechny
činnosti státní statistiky od
sběru dat, jejich zpracování
a analytické vyhodnocování
až po prezentaci pro potřeby konečných uživatelů.
Od roku 1964 působil jako
pedagog na VŠE v Praze,
kde přednášel ekonomickou
statistiku a zpočátku také
statistiku demografickou.
Osmdesátá léta byla v profesním životě Eduarda
Součka poznamenána především spoluprací s Výzkumným ústavem sociálně
ekonomických informací
při Federálním statistickém
úřadě.
Počátek roku 1990 přinesl
zásadní obrat v jeho kariérním růstu: jmenování proděkanem Národohospodář-

1990
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1993

ské fakulty VŠE, pověření
vedením nové katedry ekonomické statistiky a dekret
docenta statistiky.
V květnu 1990 se stal předsedou Českého statistického
úřadu. Jeho významným
přínosem ve funkci předsedy bylo urychlené vybudování regionální statistiky
pro potřeby nově vznikajících územních orgánů veřejné správy.
V roce 1993 odchází z ČSÚ
a vrací se na VŠE na katedru
statistiky a pravděpodobnosti.
V letech 1998–1999 byl vedoucím katedry matematiky a informatiky na Fakultě sociálně ekonomické
Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem.
Poté až do roku 2003 působil v Ústavu matematiky Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice a od
roku 2003 jako docent statistiky na Vysoké škole ma-

nažerské informatiky a ekonomiky v Praze.
Je autorem mnoha publikací, skript a jiných učebních textů. Působí jako člen
redakční rady časopisu Demografie a více než deset
let je členem České statistické rady.

Ing. EDVARD OUTRATA

Po absolvování Vysoké
školy ekonomické v Praze
v roce 1959 (fakulty všeobecně ekonomické, směr
národohospodářské plánování) nastoupil na téměř
dvouletou povinnou vojenskou službu.
V letech 1961–1968 pracoval ve Výzkumném ústavu
matematických strojů jako
programátor a analytik.
Hlavní náplní jeho práce
bylo připravovat základní
software pro ekonomické
aplikace pro počítače vyvinuté ve VÚMS. Po sovětské
invazi v roce 1968 odešel
do Kanady, kde během prvního roku pracoval v Digital
Methods jako programátor
a analytik. V letech 1969–
1993 byl zaměstnancem
Kanadského federálního
statistického úřadu (Statistics Canada, do roku 1972
Dominion Bureau of Statistics), kde postupně vystřídal několik postů.

ČSÚ 1993–1999

1993

Nejdříve pracoval jako programátor a analytik, následně jako asistent ředitele, kdy řídil několik
desítek zaměstnanců a později zastával funkci ředitele.
V roce 1993 odešel z kanadské federální státní služby
předčasně do penze a vrátil
se do ČR.
V letech 1993–1999 vykonával funkci předsedy Českého
statistického úřadu a byl například odpovědný za transformaci české statistické
služby a za přípravu jejího
vstupu do Evropské unie.
Po odstoupení z funkce
předsedy ČSÚ kandidoval
úspěšně do Senátu Poslanecké sněmovny ČR a v letech 2004–2006 byl místopředsedou Senátu PČR.
Tímto ukončil svou pracovní
kariéru a odešel do starobního důchodu.
I nadále však zůstává členem České statistické rady,
European Statistics Gover-

nance Advisory Board, Evropského hnutí v České
republice, International Statistical Institute a členských
mezinárodních statistických
organizací.

1999
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doc. Ing. MARIE BOHATÁ, CSc.

ČSÚ 1999–2003

Po absolvování oboru ekonometrie na VŠE v Praze se
věnovala aplikaci ekonomicko-matematických modelů ve Výzkumném ústavu
strojírenské technologie
a ekonomiky. Externí aspiranturu v Ekonomickém
ústavu Akademie věd ukončila v roce 1980 obhajobou
disertační práce z teorie systémů.
Od roku 1984 působila
v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu
nejprve jako vědecká pracovnice, později jako vedoucí odboru a nakonec zastávala funkci náměstkyně
ředitele. Již v roce 1991 se
dostala do kontaktu se zahraničními odborníky v oblasti business ethics a začala
se této nové disciplíně věnovat. V letech 1993–1999
Marie Bohatá pracovala ve
výzkumu v Národohospodářském ústavu Akademie
věd ČR, který tehdy začal

1999
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úzce spolupracovat s CERGE
(v dubnu 2004 se stala předsedkyní dozorčí rady Nadace
CERGE-EI). Tam se začala
hlouběji zabývat studiem
etických problémů transformace, ekonomiky a státní
správy a stala se ředitelkou
Centra pro etiku, které založila. V roce 1998 se habilitovala na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze prací
v oboru hospodářská etika.
V roce 1999 byla jmenována do funkce předsedkyně ČSÚ. Předložila návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě. Hlavním
záměrem bylo harmonizovat právní předpisy v oblasti státní statistické služby
s právem Evropských společenství, zpřesnit obsah státní
statistické služby, rozsah
povinností subjektů, které
státní statistickou službu vykonávají a rozšířit počet statistických registrů, které ČSÚ

2003

vede. Za jejího působení se
začala prohlubovat spolupráce ČSÚ s Eurostatem.
Po odchodu z čela ČSÚ na
začátku roku 2003 se věnovala pedagogické práci
v manažerských kurzech
a programech MBA i na Vysoké škole mezinárodních
a veřejných vztahů v Praze,
kde byla jmenovaná prorektorkou.
V letech 2004–2014 byla zástupkyní generálního ředitele Eurostatu s pověřením
zastupovat generálního ředitele na vrcholových jednáních, zajišťovat dodržování
kvalitativních požadavků Evropské komise v Evropském
statistickém systému a implementaci etického kodexu.
Jejím hlavním posláním za
doby působení v Eurostatu
bylo posilování nezávislosti
a integrity evropských statistik. Je členkou České statistické rady.

Ing. JAN FISCHER, CSc.
Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké
školy ekonomické v Praze,
obor statistika a ekonometrie. V roce 1985 uzavřel na
Vysoké škole ekonomické
studium vědecké aspirantury a získal titul kandidáta
věd v oboru ekonomická
statistika.
Po vysoké škole nastoupil
do Federálního statistického
úřadu jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu
sociálně ekonomických informací (tehdy součást statistického úřadu) a působil
v něm v různých funkcích až
do roku 1990, kdy byl jmenován místopředsedou tohoto úřadu. Po vzniku samostatné České republiky
byl od roku 1993 místopředsedou Českého statistického úřadu. Od počátku
90. let vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Na starosti měl i styky

ČSÚ 2003–2010

2003

se statistickým úřadem Evropské unie Eurostatem. Na
jaře 2001 pracoval v misi
Mezinárodního měnového
fondu, jejímž úkolem bylo
položit základy moderní
a nezávislé státní statistické
služby ve Východním Timoru. Od března roku 2002
až do svého jmenování
předsedou Českého statistického úřadu působil jako
vedoucí výzkumných pracovišť Fakulty informatiky
a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze. Předsedou Českého statistického
úřadu byl jmenován prezidentem republiky 24. dubna
2003, tuto funkci vykonával
do roku 2009.
Od 9. dubna 2009 do
13. července 2010 byl předsedou úřednické vlády
České republiky. Od září
2010 do listopadu 2012
pracoval Jan Fischer jako
viceprezident Evropské
banky pro obnovu a roz-

voj v Londýně. Na tento
post rezignoval po své registraci jako oficiální kandidát na prezidenta České
republiky. V červenci roku
2013 byl jmenován 1. místopředsedou a ministrem financí úřednické vlády v čele
s premiérem Jiřím Rusnokem. Tuto funkci zastával do
konce ledna roku 2014. Nadále zůstává členem České
statistické rady.

2010
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prof. Ing. IVA RITSCHELOVÁ, CSc.

ČSÚ od 2010

Po vysokoškolských studiích
na Vysoké škole strojní
a textilní v Liberci působila krátce v Sociálně ekonomickém ústavu ČSAV.
V letech 1989–1992 pracovala na pozici vědeckého
a výzkumného pracovníka
Ústavu pro životní prostředí. V roce 1993 ukončila
aspiranturu na Vysoké škole
ekonomické v Praze, kde se
o sedm let později také habilitovala. V roce 2012 byla
jmenována profesorkou
v oboru podniková ekonomika a management.
Do ČSÚ nastoupila poprvé
v roce 1993 na pozici vedoucí odboru statistiky životního prostředí v divizi
Ústí nad Labem. Podílela se
na tvorbě a rozvoji systému
environmentálního a ekonomického účetnictví v ČR,
na rozvoji národního statistického systému v oblasti
životního prostředí i v rámci
dalších národních a me-
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zinárodních projektů. Aktivně se účastnila tvorby
periodických statistických
publikací spojených s problematikou životního prostředí. Po pěti letech v ČSÚ
odešla do Říma, kde v letech 1998–2001 působila
ve statistické divizi Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO UN) jako
regionální úředník pro Evropu, země bývalého SSSR,
Čínu a Mongolsko. Zúčastnila se mise OSN Hodnocení environmentálních
dopadů krize v Kosovu
v Albánii. V pozici konzultanta FAO UN se v rámci
programu potravinové bezpečnosti pro země Společenství nezávislých států
podílela na misích OSN
v Arménii, Gruzii, Ázerbájdžánu a Kyrgyzstánu.
V roce 2001 se stala prorektorkou pro vědu a zahraniční vztahy Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad La-

bem. Tuto funkci zastávala
až do roku 2007, kdy byla
akademickým senátem univerzity zvolena a následně
prezidentem ČR jmenována
rektorkou této univerzity.
Na konci července 2010
byla prezidentem republiky jmenována předsedkyní
Českého statistického úřadu
s účinností od 1. září 2010.
Iva Ritschelová je členkou
řady poradních orgánů ministerstev, vědeckých, uměleckých a oborových univerzit a vysokých škol v ČR
a členkou řady mezinárodních odborných fór. Je autorkou více než dvaceti
domácích a zahraničních
monografií, několika desítek vědeckých a odborných
článků, učebních textů a výzkumných studií.
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SČÍTÁNÍ LIDU
K nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním patří sčítání
lidu, domů a bytů. Přináší velké množství cenných údajů,
které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Přípravu,
organizaci, provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění
jeho výsledků zajišťuje úřad na základě zákona.
Sčítání lidu v samostatném Československu navazovala
na dlouhou tradici soupisů, konskripcí a sčítání, které se
na území českých zemí konaly v různé periodicitě již od
roku 1754.

15. ÚNOR 1921
První československé sčítání lidu a bytů se konalo
k 15. únoru 1921 na základě zákona o sčítání lidu
z 8. dubna 1920.
Obsah sčítání se v roce
1921 poněkud lišil od sčítání předválečných, opět
však bylo sčítáno obyvatelstvo přítomné, a nikoli bydlící.
Současně byl proveden
i částečný soupis bytů ve
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28 aglomeracích, které
měly alespoň 20 tis. obyvatel.
Kromě charakteristik souvisejících s ekonomickou aktivitou, gramotností a náboženským vyznáním byla
k nejdůležitějším tématům
řazena národnost. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě
„obcovací řeči“ byla přijata
definice národnosti, podle

níž „národností jest rozuměti
kmenovou příslušnost, jejímž
vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tím se
měla odstranit pro české
a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle „obcovací řeči“, která nahrávala
německému jazyku. Odkaz
přiznání národnosti podle
„kmenové příslušnosti“ navíc umožnil, aby se ke své

národnosti přihlásili i Židé
nebo Cikáni, a to i tehdy,
kdy nepoužívali běžně jazyk
těmto národnostem vlastní.
Nad otázkou a definicí „národnosti“ se vedly dlouhé
diskuse. Ačkoli oficiálně
existovala „československá
národnost“, bylo možno
zjistit počet obyvatel české
a slovenské národnosti odděleně.

1. BŘEZEN 1950

1. PROSINEC 1930
Další sčítání se uskutečnilo
1. prosince 1930. Obsah sčítání byl v několika směrech
rozšířen. Z nových znaků
zařazených do sčítání je
třeba uvést šetření o minulém bydlišti sčítaných, pokud osoba nebyla sečtena
v obci svého narození. Zjišťovalo se místo, odkud se
sčítaná osoba přistěhovala
do místa, kde byla nyní sčítána. V obsahu cenzu byla

i otázka na tělesné vady,
která se již nikdy v dalších
sčítáních neobjevila. Za nejvýznamnější je však považováno zjišťování údajů
o plodnosti žen. Zjišťovala se však pouze plodnost
manželská, tj. v současném
či posledním manželství.
Změnila se metodika zjišťování národnosti, která byla
definována ve vazbě na mateřský jazyk.

K prvnímu sčítání lidu po
roce 1945 došlo 1. března
1950. Jelikož se současně
uskutečnilo i sčítání bytů
a domů a soupis zemědělských, průmyslových a živnostenských závodů, používalo se pro celou akci názvu
„národní sčítání 1950“.
Toto sčítání bylo posledním
zpracovaným za tzv. přítomné obyvatelstvo a bylo
nadlouho posledním, při
němž se zjišťovala příslušnost k církvím (otázka na
náboženské vyznání byla
opět zařazena až při sčítání
1991).
Jedním ze základních cílů
sčítání v roce 1950 bylo postižení změn ve společnosti,
k nimž došlo v důsledku
2. světové války: odsun německého obyvatelstva, reemigrace, přesídlení do pohraničních oblastí českých

zemí, změny v sociálním
složení obyvatelstva. Sčítání
mělo poskytnout i údaje
o struktuře bytového a domovního fondu a mnohé
další údaje, s jejichž pomocí
by bylo možné popsat některé válečné a poválečné
změny v národním hospodářství.
Podstatnou změnou oproti
sčítání z roku 1930 pak
byla nová definice národnosti, podle které se národností rozuměla „příslušnost
k národu, s jehož kulturním
a pracovním společenstvím je
sčítaný vnitřně spjat a k němuž se hlásí“.
Sčítání v roce 1950 důsledně rozlišilo profesní
a odvětvové hledisko při
zjišťování povolání. Vznikly
tak dvě nové klasifikace:
odvětvová klasifikace a klasifikace profesní.

59

SČÍTÁNÍ LIDU //

1. BŘEZEN 1961
Další sčítání na našem
území se uskutečnilo
k 1. březnu 1961 a poprvé
bylo označeno jako „sčítání
lidu, domů a bytů“ (SLDB).
Poprvé v historii byly
v rámci zpracování propojeny údaje o obyvatelstvu,
domech, bytech a domácnostech. Celé zpracování
cenzu bylo nově provedeno
za trvale bydlící obyvatelstvo a zavedena byla nová
koncepce tzv. cenzových
domácností, která se používala dalších 40 let. Údaje za
bydlící obyvatelstvo umožnily následně založit a vést
roční bilance obyvatelstva
podle řady kritérií, např. podle rodinného stavu. Podrobné zpracování údajů
o cenzových domácnostech významně rozšířilo informace o struktuře rodin
a domácností, o jejich veli-
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kosti, umožnilo kvantifikovat rozsah vícegeneračního
soužití, zjistit počty a složení neúplných rodin se závislými dětmi a umožnilo
popsat způsob a podmínky
bydlení. Oproti předcházejícím sčítáním se rovněž poprvé zjišťovaly a zpracovaly
údaje o dojížďce do zaměstnání mezi okresy i do
větších měst.

1. PROSINEC 1970

1. LISTOPAD 1980

Novými zjišťovanými znaky
při sčítání 1. prosince 1970
se staly rodné číslo, mateřský jazyk jako doplňující charakteristika k národnosti
a v rámci zjišťování dojížďky
do zaměstnání, škol a učení
její frekvence, dále vzdálenost, doba a používaný dopravní prostředek. Důležité bylo sledování chtěného
nebo nechtěného soužití
cenzových domácností v jednom bytě a dále vybavení
domácností některými předměty dlouhodobého užívání.
Počítačové zpracování výsledků za pomoci velkokapacitního sálového počítače
umožnilo velmi širokou publikaci údajů. Poprvé byly výsledky sčítání zpracovány i za
tzv. základní sídelní jednotky
(tj. lokality ve venkovském
osídlení a urbanistické obvody ve vybraných městech).

Čtvrté poválečné sčítání se
konalo 1. listopadu 1980.
K žádným podstatným inovacím v obsahu oproti předešlým sčítáním nedošlo.
Detailněji však byly zpracovány výstupy. Za nové lze
např. považovat prohloubení dat o plodnosti žen,
třídění základních sídelních
jednotek podle typů a velikostí a také směrové zpracování dat o dojížďce do
zaměstnání (dříve bylo prováděno jen bilanční). Spolu
se sčítacími formuláři byly
domácnostem předávány
k vyplnění registrační lístky,
které sloužily k založení
Centrálního registru obyvatel (CRO) při Ministerstvu
vnitra.

3. BŘEZEN 1991
Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo 3. března 1991. Na
základě mezinárodních doporučení přijatých Evropskou hospodářskou komisí
OSN byla do sčítání znovu
zařazena otázka na mateřský jazyk a na trvalé bydliště v době narození sčítané osoby. Zpracování bylo
opět provedeno za obyvatelstvo trvale bydlící. Rychle
se měnící společensko-politická situace po roce 1989
se odrazila v závěrečné fázi
příprav sčítání, a to hlavně
v obsahových a metodických změnách. Oproti sčítání 1980 došlo k některým
změnám ve způsobu zjišťování a zpracování ekonomické aktivity a společenské
skupiny. Po více než 40 letech byla do sčítacích tiskopisů zařazena otázka na ná-

1. BŘEZEN 2001
boženské vyznání sčítané
osoby.
K zvláště výrazným změnám
došlo v klasifikaci národností. V souladu s ústavním
zákonem, jímž se uvozuje Listina základních práv
a svobod, byla otázka na
národnost ve sčítacím archu uvedena s vysvětlením:
„Rozumí se příslušnost k národu a je ponecháno každému, aby se svobodně vyjádřil o své příslušnosti podle
svého přesvědčení“. Sčítací
arch umožňoval, stejně jako
v minulosti, jakýkoliv zápis
národnosti zcela bez omezení. Významně se však rozšířil počet národností, za
které byly výsledky zpracovány. Mezi nimi byla také
poprvé národnost moravská a slezská.

Průběh prvního sčítání
v novém tisíciletí, které se
konalo k 1. březnu 2001,
komplikovaly některé nově
vzniklé skutečnosti, mj. i relativně velký počet osob
a domácností, které využily
možnost odevzdat sčítací
tiskopisy na obecním úřadě
nebo je doručily přímo
na pracoviště ČSÚ – takových bylo asi 250 tisíc. Další
komplikací byl nebývale vysoký počet těch, kteří byli
sečteni mimo místo svého
trvalého pobytu (téměř 750
tisíc osob).
Vážné komplikace pro zpracování a publikování výsledků sčítání pak přinesly
povodně v srpnu roku 2002,
které zničily budovu ČSÚ
v Praze. Naštěstí nedošlo
ke ztrátě datových souborů,
takže zpracování výsledků
sčítání mohlo v provizorních
podmínkách pokračovat.

Obsahově se sčítání 2001
výrazně nelišilo od roku
1991. Nově se zjišťovalo
druhé zaměstnání a vybavení domácnosti počítačem, naopak byly vyřazeny
otázky na vybavenost mrazničkou, pračkou nebo televizorem.
Zásadní kvalitativní posun byl v pojetí územní přípravy, která byla založena
na nově vytvořeném registru sčítacích obvodů.
V rámci zpracování bylo poprvé v historii ruční pořizování dat nahrazeno optickým snímáním sčítacích
formulářů.
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26. BŘEZEN 2011

Zatím poslední sčítání lidu,
domů a bytů se uskutečnilo k 26. březnu 2011. Při
tomto sčítání poprvé Český
statistický úřad kombinoval tradiční metodu sčítání a využití registrů. Pro
předvyplnění sčítacích formulářů a pro fázi zpracování byly využity údaje dostupné z administrativních
zdrojů. Terénní práce, větší
část zpracování i informační
kampaň sčítání zajišťovali
externí dodavatelé.
Sčítací formuláře bylo poprvé možno vyplňovat také
elektronicky na internetu.
Novým prvkem sčítání bylo
hodnocení kvality – věcné
i statistické.
Zásadní metodickou změnou bylo uplatnění kon-
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ceptu obvykle bydlícího
obyvatelstva a zpracování
informací o domácnostech
pouze za domácnosti hospodařící. Obvyklý pobyt
umožnil poprvé kvantifikovat i počet bezdomovců.
Formuláře reagovaly na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření. Nově tak přibyl např.
dotaz na registrované partnerství, v návaznosti na to
byly zpracovány i údaje za
partnerství osob stejného
pohlaví.
Při sčítání 2011 se již nezjišťovala vybavenost domácností. Ve sčítacích formulářích se neobjevily žádné
otázky na vlastnictví osobního automobilu, rekreačního objektu, telefonu ani

dalších věcí. Z hlediska vybavenosti byla pro statistiku
důležitá pouze otázka, zda
má domácnost možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
Zodpovězení otázky na národnost a náboženské vyznání bylo stejně jako
v roce 2001 dobrovolné.
Rovněž stejně jako při sčítání 2001 bylo možné uvést
příslušnost ke dvěma národnostem. V otázce na náboženské vyznání byla přidána možnost přihlásit
se mezi věřící nehlásící se
k žádné církvi ani náboženské společnosti.

Projekt Minisčítání vznikl
v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce
v rámci informační kampaně Sčítání lidu, domů
a bytů 2011. Jeho hlavním
cílem bylo zvyšování statistické gramotnosti a zlepšení vnímání statistiky
veřejností. Minisčítání přibližovalo zábavnou formou
princip sběru, zpracování
a využití statistických dat
žákům 4.–9. třídy základních
škol a studentům nižších
ročníků víceletých gymnázií
z celé České republiky. Na
úspěšné Minisčítání 2010
navázal ČSÚ v roce 2012
a další ročník se uskuteční
v roce 2015.
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VOLEBNÍ STATISTIKA
Žádné volby, které se
konají na území ČR či na
zastupitelských úřadech
v zahraničí, se bez aktivní
účasti ČSÚ neobejdou.
Spojení voleb a statistiky
má na našem území tradici
už od vzniku Československa v roce 1918. Tehdy
státní statistika vydávala
publikace, které dokumentovaly výsledky voleb a věnovaly se popisu vymezení
volebních území. Tak tomu
bylo až do začátku 2. světové války. Po válce bylo
spojení voleb a statistiky
nakrátko oživeno. Po roce
1948 gesce za volby náležela ministerstvu vnitra.
Trvalé obnovení spojení
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voleb a statistiky nastalo
až v roce 1990, kdy tehdejší
volební zákony svěřily Federálnímu i Českému statistickému úřadu působnost
při zjišťování, zpracování
a poskytování výsledků
voleb.
Zpočátku novodobého
sepětí voleb a statistiky
byli statistici zodpovědní
v podstatě jen za zpracování souhrnných údajů
o výsledcích voleb za dané
území pro příslušnou
volební komisi. V rámci
Ústřední volební komise
zpracovávali také celkový
výsledek voleb včetně rozdělení mandátů ve voleném orgánu. Počínaje
rokem 2000 je pozice ČSÚ

ve volbách daleko významnější. Z původního systému volebních komisí
zbyly jen okrskové volební
komise. Všechny ostatní
sčítací stupně byly zrušeny
a jejich činnost i odpovědnost převzaly ČSÚ, Ministerstvo vnitra ČR a další
volební orgány.
Hlavními úkoly ČSÚ ve
volbách jsou vypracování
závazného systému zjišťování a zpracování výsledků
voleb (případně výsledků
hlasování v celostátním referendu) a vyhotovení programového vybavení pro
účely zpracování výsledků
voleb a jejich prezentaci.
ČSÚ plní ve volbách také
roli metodickou, svými

metodickými pokyny a vydanými příručkami konkretizuje postup práce okrskových volebních komisí
při zjišťování výsledků hlasování a při vyhotovování
zápisu o výsledcích hlasování v okrsku. ČSÚ provádí
i školení určených členů
okrskových komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
Příslušné technické projekty ČSÚ specifikují použitá technická zařízení pro
pořízení, přenos, sumarizaci a zpracování výsledků
voleb, včetně prezentace
průběžných a konečných
výsledků na webových
stránkách ČSÚ.

VOLBY V PŘÍMÉM PŘENOSU

Z HISTORIE VOLEB

KANDIDÁTŮ PŘIBÝVÁ

Celkové výsledky voleb jsou
sumarizovány z okrskových
výsledků příslušných volebních území. Technické řešení zpracování klade důraz
především na bezpečnost,
transparentnost a rychlost.
Celý systém pracuje v reálném čase, rychlost zpracování je závislá pouze na
rychlosti a kvalitě práce jednotlivých okrskových volebních komisí. Údaje o výsledcích hlasování, převzaté
od jednotlivých okrskových
volebních komisí, jsou tak
ihned zobrazovány na internetovém volebním serveru
www.volby.cz, a to jak v elementární podobě, tak i ve
formě průběžné sumari-

V roce 2008 vydal ČSÚ historickou publikaci, která se
týkala voleb do zákonodárných orgánů Československa a České republiky v letech 1920 až 2006. Kromě
výsledků voleb naleznete
v publikaci i popis volebních
zákonů, jimiž se volby řídily,
nebo prezentaci některých
zvláštností, které volby provázely. U výsledků, u nichž
je možná alespoň částečná
srovnatelnost, nechybí ani
časová řada od prvních voleb v roce 1920 nebo alespoň od některého pozdějšího data do současnosti.

Zájem o místa v zastupitelstvech krajů, obcí nebo
zákonodárných orgánech
roste, o čemž svědčí zvyšující se počet kandidátů.
Např. ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kandidovalo v roce 2013 téměř
o třetinu více kandidátů
než v roce 1996, do Senátu
v roce 2014 až o tři čtvrtiny více než v roce 1998.
Ve volbách do zastupitelstev obcí se ucházelo v roce
2014 o mandát rekordních
233 tisíc kandidátů. To bylo
téměř o polovinu více než
v roce 1994.

zace za vyšší územní celky
a v souhrnu za jednotlivá
volební území. Každý občan
tak má možnost sledovat
na internetu postup sčítání
hlasů z jednotlivých volebních okrsků. Tím je posílena
transparentnost procesu
zjišťování volebních výsledků, protože v každé fázi
zpracování je umožněna jejich kontrola. Informace na
volebním serveru zůstávají
trvale k dispozici všem zájemcům i po skončení voleb
a vyhlášení jejich výsledků
Státní volební komisí.
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VOLEBNÍ DNY JSOU
V ČESKU NETYPICKÉ

JAK DLOUHO TRVÁ
ZPRACOVÁNÍ VOLEB?

VOLEBNÍ ÚČAST
SE MĚNÍ

VÍCE ŽEN NA
KANDIDÁTKÁCH

Česká republika jako jediný stát Evropské unie volila při volbách do Evropského parlamentu 2014 ve
dvou dnech. Ve dvou dnech
volila v roce 2009 také Itálie. V naprosté většině členských států EU šli voliči
k urnám v neděli. Nejdříve
se volební místnosti uzavřely ve čtvrtek v Nizozemsku a Spojeném království.

Při mimořádných volbách
do PS PČR v roce 2013 byly
zpracovány výsledky ze
všech volebních okrsků do
šesti hodin po uzavření
volebních místností. Dříve trvalo zpracování voleb mnohem déle. Například v roce
2002 bylo přebírání výsledků
dokončeno až po 12 hodinách. V následujících volbách
stejného typu v roce 2006
trvalo zpracování díky rozšíření výpočetní techniky a volebního softwaru do okrskových komisí pouze 9 hodin.

Po roce 1989 byla nejvyšší
volební účast zaznamenána
při volbách do obou sněmoven Federálního shromáždění a České národní
rady v roce 1990. Tehdy
se voleb zúčastnilo 96,8 %
oprávněných voličů. Z voleb
konaných v řádném termínu
byl nejmenší zájem o druhé
kolo senátních voleb v roce
2014, kterých se zúčastnilo
pouhých 16,7 % oprávněných voličů.

Zastoupení žen na kandidátních listinách jednotlivých volebních subjektů se
zvyšuje. Přitom ve volbách
do samosprávných celků
je podíl kandidujících žen
vyšší a jeho růst rychlejší
než ve volbách do zákonodárných orgánů.
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DEMOGRAFICKÉ
STATISTIKY
Statistika zjišťování de‑
mografických událostí má
v ČR velmi dlouhou histo‑
rii. Časové řady statistiky
sňatků, narozených a ze‑
mřelých jsou k dispozici již
od roku 1785.
Mnohem později se přidaly
údaje o zahraniční migraci československých občanů a rozvodech, v polovině minulého století dále
o zahraniční migraci všech
obyvatel, o vnitřní migraci
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a o potratech. Informace
o počtu narozených, sňatků
a zemřelých dodnes ČSÚ
získává sumarizací individuálních statistických
hlášení za každé narozené
dítě, uzavřené manželství
a úmrtí, které obdrží od matričních úřadů. Další údaje
jsou dnes již přebírány
z informačních systémů jiných státních institucí. Na
základě získaných údajů
a z údajů o počtu obyvatel zjištěném ze sčítání lidu

ČSÚ sestavuje každoročně
bilance obyvatel, jejímiž
nejpodrobnějšími výsledky
jsou počty obyvatel a jeho
pohlavně-věkové složení
v jednotlivých obcích.
I v demografické statistice
je poskytování dat pro statistiku EU dáno právními
předpisy EU, a to v oblasti
mezinárodní migrace od
údajů za rok 2008, od roku
2011 pokud jde o statistiku zemřelých podle příčin
smrti a v roce 2013 jako po-

slední vstoupilo v platnost
nařízení o evropské demografické statistice upravující poskytování dat o počtu
obyvatel a přirozené měně.

DĚTÍ MIMO
MANŽELSTVÍ PŘIBÝVÁ

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Z CIZINY

PROMĚNY VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL
ČESKÉ REPUBLIKY

Od konce 80. let minulého
století nepřetržitě stoupá
podíl dětí narozených
mimo manželství a u prvorozených v roce 2010 přesáhl už 50 %.

Matriční knihy, do kterých
se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství
a úmrtí státních občanů ČR,
ke kterým došlo v cizině,
vede Úřad městské části
Brno-střed.

Stávající věková struktura
obyvatel ČR v sobě nese odraz reprodukční historie
zhruba posledních sta let. Ve
vyšším věku jsou dodnes patrné nepravidelnosti vzniklé
v období hospodářské krize
a druhé světové války.
Velmi významně se do věkové struktury promítla legalizace interrupcí, prudký
růst porodnosti v první polovině 70. let minulého sto-

letí a klesající porodnost
v průběhu 90. let. Ta odstartovala trend populačního
stárnutí, který je navíc ještě
zdůrazněn prodlužující se
délkou života.
Věkové složení obyvatelstva
je tak výsledkem dlouhodobého vývoje porodnosti,
úmrtnosti a migrace.
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SOCIÁLNÍ STATISTIKY
Od prosince roku 1992
provádí ČSÚ Výběrové šet‑
ření pracovních sil (VŠPS),
které poskytuje pravidel‑
né informace o situaci na
trhu práce.
V roce 1999 vydal ČSÚ první
časové řady z výsledků tohoto šetření, které poskytovaly pohled na vývoj trhu
práce v ČR od počátku jejího
vzniku. Od roku 2002 jsou
obsah a forma dotazníku
VŠPS plně harmonizovány
se standardem EU. Výběrové šetření pracovních sil je
povinné pro všechny členské
státy EU a dotazník VŠPS je
národní modifikací celo-
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evropského šetření Labour
Force Survey (LFS). Metodika VŠPS vychází z doporučení Mezinárodní organizace
práce (ILO).
Jejich aplikaci do statistické
praxe v zemích Evropské
unie konkretizuje Eurostat.
Definice Eurostatu jsou závazné pro všechny členské
státy EU. Metodika šetření je
jen minimálně ovlivnitelná
specifiky legislativy i ekonomickými podmínkami
konkrétní země a výsledky
šetření lze z toho důvodu
považovat za objektivní nástroj pro srovnávání úrovně
trhu práce mezi členskými
státy EU a dalšími zeměmi,

které tuto metodu využívají.
Od roku 2000 jsou každoročně prováděna v rámci
VŠPS i povinná šetření na témata zadaná Eurostatem.
Členstvím v EU se ČR mimo
jiné zavázala provádět výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC), které
nahradilo do té doby zhruba
jednou za čtyři roky prováděný Mikrocenzus.Výsledky
šetření slouží jak pro mezinárodní srovnání životní
úrovně, tak i jako podklad
pro tvorbu a usměrňování
sociální politiky státu a pro
hodnocení dopadu vládou
přijatých opatření na životní úroveň obyvatel.

Dotazník se skládá z několika částí, v nichž se zjišťují
zejména údaje o pracovní
aktivitě a příjmech jednotlivých členů domácností, dále
údaje o bydlení, transferech
mezi domácnostmi, dávkách státní sociální podpory. Další oddíly jsou věnovány např. zdraví a vzdělání.
Součástí šetření je každoroční doplňkový dotazník, který rozšiřuje některé
z témat šetření, např. míru
účasti na kulturním a společenském životě nebo pocit
životní pohody a spokojenosti v různých oblastech
života.

KDO PATŘÍ MEZI
ZAMĚSTNANÉ?

A KDO MEZI
NEZAMĚSTNANÉ?

ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍ
PODMÍNKY

HOSPODAŘÍCÍ
DOMÁCNOST

Za zaměstnané se považují všechny osoby 15leté
a starší, které během referenčního týdne měly placené
zaměstnání nebo byly zaměstnané ve vlastním podniku. Není přitom rozhodující, zda jejich pracovní
aktivita měla trvalý, dočasný,
sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno
nebo více souběžných zaměstnání. Pro účely zjišťování je pojem práce interpretován jako práce alespoň po
dobu jedné hodiny v referenčním týdnu.

Za nezaměstnané se považují všechny osoby 15leté
a starší, které ve sledovaném období souběžně splňovaly dále uvedené tři
podmínky: nebyly zaměstnané, hledaly aktivně práci
a byly připraveny k nástupu
do práce okamžitě nebo
nejpozději do 14 dnů.

Šetření Životní podmínky
(EU-SILC) je založeno na rotačním panelu domácností,
kdy domácnosti jsou dotazovány jednou ročně po
dobu 4 let a každým rokem
dochází k obměně zhruba
jedné čtvrtiny šetřených domácností. Šetření se ročně
provádí v 10 tisících domácnostech.

Hospodařící domácnost
je založena na prohlášení
osob, které spolu žijí ve
stejném bytě, že společně
také hospodaří. To znamená, že společně hradí základní nezbytné výdaje domácnosti, jako jsou náklady
na bydlení, strava, ostatní
provozní výdaje domácnosti
apod.
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STATISTIKA TRHU PRÁCE
V období centrálně pláno‑
vaného hospodářství do
roku 1989 trh práce jako
takový neexistoval.
Nebyla možná ani nezaměstnanost, takže státní statistika se zaměřovala především na počty „pracujících
v socialistickém sektoru národního hospodářství“ podle
odvětví a jejich průměrné
mzdy, tedy úroveň, od které
se tehdy jednotlivé výdělky
příliš neodlišovaly.
Bilance zdrojů pracovních
sil rozlišovala obyvatelstvo
v produktivním věku podle ekonomického statusu
a počtu učňů a přinášela
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saldo dojížďky a vyjížďky za
prací.
Tato statistika byla v principu vyčerpávající, takže
připomínala evidenci. Až
s liberalizací a růstem počtu
malých podnikatelských
subjektů bylo třeba přejít
k výběrovým zjišťováním
a postupně také k využití
matematicko-statistických
modelů.
S přechodem na tržní hospodářství bylo také nezbytné
budovat i další ukazatele
sloužící monitoringu trhu
práce. K hlavnímu zdroji –
podnikovému výkaznictví
podchycujícímu evidenční
počet zaměstnanců a je-

jich mzdy – přibyla další dvě
zjišťování: Výběrové šetření
pracovních sil od roku 1993
začalo zachycovat nabídkovou stranu pracovní síly,
tedy celkovou zaměstnanost
a obecnou nezaměstnanost;
tento zdroj pokrývá také celkové počty sebezaměstnaných osob (OSVČ). Evidence
úřadů práce jako vedlejší
produkt své činnosti již od
roku 1990 přinášejí údaje
o registrovaných uchazečích
o zaměstnání a počty volných pracovních míst, které
ukazují nabídkovou stranu
trhu práce.
I v podnikových mzdových
statistikách se pohled rozší-

řil. Jednak začaly být sledovány také nemzdové náklady
práce, které má zaměstnavatel se zaměstnáváním osob,
jednak došlo k vytvoření
a rozvoji Informačního systému o průměrném výdělku
v gesci MPSV, v němž jsou
sledovány detailní struktury v oblasti odměňování,
např. podle pohlaví, věkových skupin, stupňů vzdělání zaměstnance a podle
konkrétního zaměstnání,
které vykonává, a také distribuci výdělků, protože za
předchozích 25 let výrazně
vzrostla jejich různorodost.

V ZEMĚDĚLSTVÍ PRACUJÍ
JEN TŘI ZE STA

V PRŮMYSLU PRACUJE
MÉNĚ ŽEN

MUŽI A ŽENY
NEDOSTÁVAJÍ STEJNĚ

Před 95 lety pracovala v zemědělství nadpoloviční většina z celkového počtu pracujících. V polovině století
se jejich podíl zmenšil na
třetinu a v současnosti pracují v primárním sektoru
jen tři procenta osob. Těžká
práce byla nahrazena mechanizací. Obdobně v posledních letech ubývá namáhavá práce v průmyslu,
kde jsou lidé nahrazováni
roboty. Většina pracujících
(tři z pěti) je dnes zaměstnána ve službách.

Ve všech průmyslových
oborech je zaměstnáno čím
dál tím méně žen. Nejvíce
v tom největším, zpracovatelském průmyslu, kde za
posledních dvacet let ubylo
skoro 160 tisíc žen, ale
mužů tam za stejnou dobu
přibylo takřka 40 tisíc. Také
ve stavebnictví již tak malý
počet žen klesl o 30 %, zatímco počty mužů se příliš
nezměnily.

Gender Pay Gap, neboli rozdíl mezi průměrnými mzdami mužů a žen
je v České republice jeden
z největších v EU. Hlavní
příčinou je odchod českých žen na dlouhou rodičovskou dovolenou, kvůli
které musí znovu nastartovat svou kariéru. Slabé postavení žen s malými dětmi
na trhu práce se projevuje
i v míře nezaměstnanosti,
která je u nich trojnásobná
ve srovnání s bezdětnými
ženami.
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NÁRODNÍ ÚČTY
V roce 1990 přijala fede‑
rální vláda rozhodnutí
o zavedení systému národ‑
ních účtů v československé
statistice.
Počínaje rokem 1992 začaly
být každé čtvrtletí sestavovány čtvrtletní odhady
hrubého domácího produktu (HDP) a jeho složek
za ČSFR, ČR i SR. Za tento
rok byla za ČR sestavena
i první soustava ročních
národních účtů podle evropské metodiky ESA 1978.
Tato sestava se skládala ze
tří hlavních částí: sektorově
členěných nefinančních
účtů, sektorově členěného
finančního účtu a komoditně-odvětvových tabulek dodávek a užití. Účty
produkce a tvorby důchodu
sektoru nefinančních pod-
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niků a sektoru vládních
institucí byly členěny i do
subsektorů. Hlavní důraz
v celé soustavě za rok 1992
kladli statistici na tabulky
produkce a užití, poprvé
zde byly použity mezinárodní klasifikace odvětví
a produktů.
Soustava národních účtů
za rok 1993 již respektovala
nový metodický standard
ESA 1995, včetně podrobného sub-sektorového a odvětvového členění. Od roku
1994 došlo k dalšímu prohloubení a provázání celé
soustavy národních účtů.
Součástí celého systému se
stala i počáteční a konečná
rozvaha a účet ostatních
změn objemu a účet přecenění. Celý systém českých
národních účtů byl také
postupně rozšiřován o zcela

nové oblasti a agendy, např.
o odhady regionálního HDP
od roku 1996, o výpočty
dluhu a deficitu vládních
institucí podle Maastrichtských kritérií od roku 2002
nebo o každoroční sestavování tabulek dodávek
a užití, včetně jejich deflace
od roku 2002.
Postupně narůstající časové
řady ukazatelů soustavy
národních účtů byly také
několikrát revidovány. Výsledkem revize v roce 1999
byla konzistentní časová
řada HDP a jeho komponentů za roky 1990 až 1995.
Další mimořádná revize
v letech 2004 a 2006 souvisela se vstupem České
republiky do Evropské unie.
Jejím cílem byla větší harmonizace s legislativou EU
v oblasti národního účetnic-

tví. Mimořádnou revizi provedli statistici i v roce 2011,
a to z důvodu přechodu na
nové mezinárodní klasifikace odvětví a produktů.
Výsledkem bylo vytvoření
metodicky srovnatelné časové řady HDP a složek jeho
tvorby a užití od roku 1990
a časové řady sektorových
účtů od roku 1993. Poslední
mimořádná revize se uskutečnila v roce 2014 v souvislosti s přechodem na nový
mezinárodní metodický
standard národních účtů
ESA 2010.

NÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ
Národní účetnictví představuje ucelenou soustavu vzájemně provázaných sektorových účtů, odvětvových
účtů, účtů výroby a tvorby
důchodů, odvětvově-komoditních tabulek dodávek
a užití a sektorově-odvětvových bilancí jednotlivých typů nefinančních aktiv. Tato soustava poskytuje
informace o vývoji a stavu
národního hospodářství
v celku i v jeho sektorové,
odvětvové a věcné struk-

tuře. Nabízí řadu bilančních
ukazatelů, např. hrubý domácí produkt, národní důchod, disponibilní důchod,
úspory, čisté jmění, čisté
půjčky a výpůjčky, stavy
jednotlivých aktiv a závazků, národní bohatství/
čisté jmění, čisté finanční
jmění a mnohé další.

HRUBÝ DOMÁCÍ
PRODUKT (HDP)

HISTORICKÁ ROČENKA
NÁRODNÍCH ÚČTŮ

Nejsouhrnnějším ukazatelem výkonnosti ekonomiky
je HDP. Představuje nově
vytvořenou hodnotu veškerých statků a služeb v národní ekonomice během
daného časového období,
zpravidla čtvrtletí nebo
roku. Je počítán třemi nezávislými metodami, výrobní,
výdajovou a důchodovou.
Čistý domácí produkt je
HDP snížený o opotřebení
kapitálu.

V roce 2012 vydal ČSÚ Historickou ročenku národních
účtů 1990–2010. Publikace
ve 14 kapitolách zahrnuje
metodicky srovnatelné ukazatele téměř všech částí
českého systému národních
účtů.
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STATISTIKA
ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Pro statistiku zahraničního
obchodu znamenal vstup
do EU zásadní změnu, ne‑
boť byly odstraněny celní
hranice s členskými státy.
ČSÚ ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel
zavedl do praxe statistiku
vnitrounijního obchodu,
tzv. Intrastat, jímž se zjišťují
data o obchodu se zbožím
mezi členskými zeměmi
EU. Intrastat je pro všechny
členské státy povinný.
Dosavadní přebírání vybraných informací z celní
statistiky bylo doplněno
právě o výkazy Intrastatu,
které jsou sbírány pracov-
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níky celní správy přímo od
firem.
V příslušném právním předpisu EU je stanovena minimální míra pokrytí přeshraničního obchodu zbožím
v závislosti na roční hodnotě odeslání (vývozu) nebo
přijetí (dovozu) zboží do,
resp. z ostatních členských
zemí. Prahové hodnoty jsou
určeny pro každý tok zvlášť.
Výše prahů je v ČR aktuálně
stanovena na hodnotu
8 mil. Kč na přijetí i na odeslání. Firmy, které práh nepřekročily, jsou od vykazování Intrastatu osvobozeny
a hodnotu jejich obchodu
statistici dopočítávají.

V roce 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod
dvěma způsoby – kromě
tradičního přeshraničního
pojetí také v tzv. národním
pojetí, jehož cílem je lepší
zachycení výkonnosti české
ekonomiky.
Každé pojetí je důležité pro
jiné uživatele. Ekonomické
subjekty potřebují informace o skutečném přechodu zboží přes hranice
dané země, tedy o celkovém
vývozu a dovozu země bez
ohledu na změnu vlastnictví. Tyto údaje přeshraničního pojetí jsou mezinárodně srovnatelné a mohou
sloužit jako ukazatel vývoje

hodnoty obchodu. Statistiky
na základě národního pojetí
jsou zase vhodným východiskem pro sestavování
platební bilance země. Zachycují zahraniční obchod
podle finančních toků, což
více odpovídá pojetí platební bilance České národní
banky.

NÁRODNÍ POJETÍ

PŘESHRANIČNÍ POJETÍ

ZRCADLOVÉ SROVNÁNÍ

OBCHOD MIMO EU

Národní pojetí zahraničního
obchodu se zabývá problematikou změny vlastnictví. Vypovídá tak o vývozní a dovozní výkonnosti
české ekonomiky. Zboží je
do vývozu nebo dovozu zaznamenáno až v momentě
změny vlastnictví tohoto
zboží mezi rezidenty a nerezidenty. Samotný přechod
přes hranice tedy není pro
národní pojetí směrodatný.

Statistika zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí je založená na zachycení
fyzického pohybu zboží
přes hranice ČR. Zboží je
tedy do vývozu nebo dovozu zařazeno až v momentě překročení státní
hranice ČR. Toto pojetí nebere ohled na to, zda došlo k obchodu mezi českými
a zahraničními subjekty. Do
vývozu a dovozu jsou tak
zahrnovány i transakce nerezidentů, tj. zahraničních
subjektů, které nesídlí na
území ČR.

Údaje o vzájemném obchodě v přeshraničním pojetí mezi dvěma vybranými
zeměmi jsou nepravidelně
kontrolovány tzv. zrcadlovým srovnáváním. Přijaté
i odeslané zboží je porovnáno podle země odeslání
a určení tak, aby to odpovídalo skutečnému fyzickému
pohybu zboží přes hranici
a nikoli podle země původu,
podle které jsou zveřejňovány oficiální zahraničně-obchodní statistiky většiny
zemí.

Evidence zahraničního obchodu se zeměmi, které nejsou členskými státy EU, se
nazývá Extrastat. Je založen
na získávání údajů z celních
prohlášení.
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CENOVÁ STATISTIKA
Mezi nejdůležitější ukaza‑
tele cenové statistiky pa‑
tří index spotřebitelských
cen, který měří vývoj cen
zboží a služeb placených
obyvatelstvem.
Tento vývoj se sleduje na
spotřebním koši vybraných druhů zboží a služeb,
tzv. cenových reprezentantech. To jsou takové
výrobky a služby, které se
významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým
rozsahem pokrývají celou
sféru spotřeby.
Původně se spotřební koš
měnil pravidelně po pěti
letech. Z důvodu zkva-
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litnění a díky podnětům
z harmonizace v rámci EU
je každoročně aktualizován a váhy v koši se mění
každé dva roky. Důvodem
změn je i zajištění možnosti
reagovat průběžně na složení spotřeby obyvatelstva
namísto původní dlouhodobější fixace koše. Položky do
spotřebního koše jsou vybírány a jejich váhy se stanovují podle výsledků šetření
z výdajových položek statistiky národních účtů a ze statistiky rodinných účtů.
V průběhu platnosti jednoho spotřebního koše
v něm obvykle dochází
pouze k dílčím změnám.

Jde například o případy, kdy
některá položka úplně zanikne, nebo je nutné některou položku nově do koše
zařadit. V těchto případech
jsou vyřazované položky
nahrazovány jinými položkami obdobného druhu při
zachování jejich váhy.
ČSÚ provedl v letech 2010
a 2011 komplexní revizi cenových indexů, která spočívala především v aktualizaci
váhového systému a to až
do úrovně cenových reprezentantů.
Počínaje daty za leden 2014
došlo u spotřebního koše
k zatím poslední změně,
kdy se aktualizovaly jeho

váhy do úrovně jednotlivých podskupin. Uskutečnila se i částečná změna ve
výběru cenových reprezentantů, kdy mj. stolní počítače byly nahrazeny tablety.
Zůstal zachován indexní základ 2005 = 100, který platí
dosud.

CENOVÉ INDEXY

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

JAK SE POČÍTÁ INFLACE

Cenové indexy patří mezi
nejstarší statistikou sledované indexy. Dlouholetá tradice cenových šetření započala již v první republice
po ustavení Státního úřadu
statistického v roce 1919.
Řady cenových indexů jsou
publikovány od roku 1922.
V průběhu let prošly různými vývojovými etapami.
Značných změn doznal zejména okruh a počet sledovaných druhů zboží.

Vykázané indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou rozhodujícím
ukazatelem pro stanovení
minimální mzdy, valorizace
důchodů nebo např. částek
životního minima.

Inflace spotřebitelských
cen je měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen.
Obvykle je inflace chápána
jako systematický průměrný
růst cen v dané ekonomice,
což se projeví tak, že na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje
čím dál více jednotek měny
dané země.
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STATISTIKA OBCHODU,
DOPRAVY A SLUŽEB
Statistika obchodu, dopra‑
vy a služeb shromažďu‑
je informace o podnicích
s hlavní či převažující čin‑
ností spadající do uvede‑
ných odvětví.
Jedná se o velmi široký
a různorodý soubor činností. Kromě obchodu
a všech druhů dopravy sem
patří např. služby spojené se správou a pronájmem nemovitostí, účetní,
daňové a právní poradenství, reklama a průzkum
trhu, služby agentur práce,
cestovních kanceláří, bezpečnostních a úklidových
agentur, zdravotnictví,
školství, opravy spotřebních předmětů, kulturní
a sportovní činnosti, kadeřnické a kosmetické služby,
ubytování a pohostinství,
programátorské, poštovní
a telekomunikační služby,
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ale také třeba sázkové kanceláře a další. Kritériem pro
rozhodnutí, zda podniky
zabývající se uvedenými
činnostmi spadají do příslušných statistických zjišťování, je skutečnost, zda se
chovají jako tržní subjekty,
tj. podnikají za účelem dosažení zisku. Vládní a neziskové instituce poskytující služby nejsou součástí
těchto statistik.
Rozvoj tržní ekonomiky
a liberalizace vztahů v ekonomice představovaly pro
odvětví obchodu a služeb
významnou změnu. Liberální přístup nejen k podnikání, ale i k evidenci procesu
privatizace znamenal ztrátu
informací o aktuálním počtu ekonomických subjektů.
Rychlost změn na počátku
90. let byla tak velká, že bylo
nemožné se jim ve statistickém zjišťování průběžně

přizpůsobovat, a tak data za
roky 1990–1994 prakticky
chybí.
Nová legislativa navazovala
v oblasti obchodu na legislativu prvorepublikovou,
což vedlo k tomu, že nebyla
důsledně respektována
návaznost na aktuálně platnou mezinárodní klasifikaci
odvětvových činností.
S tím, jak se zvýšil počet
podnikatelských subjektů,
již nebylo dále možné provádět vyčerpávající šetření
a bylo nutné přejít k šetřením výběrovým. Statistika
obchodu a služeb sleduje
měsíčně index celkových
tržeb, čtvrtletní a roční šetření jsou společná pro více
odvětvových statistik a ČSÚ
také stále více využívá data
z administrativních zdrojů.
Metodou výběrových zjišťování v podnicích jsou sledovány především finanční

ukazatele – tržby, přidaná
hodnota – a také data o zaměstnanosti či průměrné
mzdě. Pro statistiku maloobchodu a velkoobchodu
je specifický ukazatel obchodní marže, nazývaný též
obchodní rozpětí. V odvětví
dopravy jsou navíc k dispozici naturální ukazatele, a to
jak kapacitní (počty vozů,
hustota dopravní sítě),
tak výkonové (přepravené
osoby, osobokilometry,
přepravený náklad v tunách
i v tunokilometrech).

SČÍTÁNÍ
MALOOBCHODU

TRŽBY OBCHODNÍCH
ŘETĚZCŮ

DOPAD EKONOMICKÉ
KRIZE V ROCE 2009

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ
V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 1999 se uskutečnil
cenzus maloobchodní sítě.
Statistici předpokládali existenci 70 tisíc provozoven.
Nakonec jich bylo terénním
zjišťováním nalezeno
111 tisíc. Vzhledem k obrovské náročnosti jak kapacitní, tak především finanční, nebyl od té doby
cenzus zopakován.

Deset největších maloobchodních řetězců prodávajících převážně potraviny
realizovalo v roce 2013 více
než čtvrtinu celkových maloobchodních tržeb.

Jedním z odvětví, které nejvíce postihla ekonomická
krize, byly agentury práce.
V roce 2009 se jim meziročně snížily tržby téměř
o 40 %.

Česká republika má po Lucembursku druhou nejhustší železniční síť.
Navíc na 10 tisíc obyvatel
České republiky připadají
čtyři osobní železniční vozy,
což je nejvíce v celé Evropě.
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STATISTIKA PRŮMYSLU
Statistika průmyslu po‑
dává komplexní obraz
o průmyslových odvětvích.
Průmyslovým odvětvím je
soubor podnikatelských
subjektů s převažující prů‑
myslovou činností (podle
klasifikace CZ-NACE).
Konkrétně jde o těžbu a dobývání, zpracovatelský
průmysl, výrobu a rozvod
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a odvětví zahrnující činnosti související s odpadními vodami,
odpady a sanacemi.
Problematika statistiky produkce se stala aktuální zejména v 30. letech 20. století,
kdy proběhla celosvětová
hospodářská krize. Index
průmyslové produkce zveřejňovali statistici již mezi
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dvěma světovými válkami
a československá statistika
patřila mezi průkopníky
tvorby metodiky jeho výpočtu. Jeho zavedení a používání představovalo snahu
včas podchytit cyklický vývoj
ekonomiky, případně najít
nástroje pro zmírnění jeho
důsledků. Další metodický
vývoj a praktické používání
indexu silně poznamenaly
společensko-ekonomické
změny v 50. letech 20. století. V první polovině 50. let
se v souvislosti s přechodem
k centrálnímu plánovitému
řízení národního hospodářství staly stěžejními ukazateli
průmyslové statistiky hrubá
výroba, výroba zboží a odbyt.
V první polovině 90. let již
probíhaly konzultace s Eurostatem k metodice ukaza-

telů a k evropským klasifikacím průmyslové produkce.
Postupné zavádění evropských standardů do statistiky průmyslu vyústilo ve
statistiku průmyslu, jak ji
známe dnes, a významně
ovlivnilo délku dostupných
časových řad.
Aktuální informace o vývoji
průmyslu v krátkodobém
horizontu jsou výstupem
konjunkturální (krátkodobé) statistiky. Ta měsíčně
sleduje trendy základních
ukazatelů jako průmyslová
produkce, tržby z průmyslové činnosti, průmyslové zakázky či zaměstnanost. Strukturální statistika
poskytuje velmi detailní
pohled na průmysl v absolutním vyjádření. V roční
periodicitě sleduje celou

řadu zejména finančních
ukazatelů a umožňuje analyzovat strukturu průmyslu a její změny v čase na
různých úrovních detailu
a z různých pohledů (odvětvově, podle velikosti podniků apod.). Samostatnou
část průmyslové statistiky
pak tvoří statistika průmyslových výrobků a služeb
(PRODCOM). Ta odpovídá
na otázku „Kolik a za kolik
se čeho v daném roce v průmyslu vyrobilo?“.

INDEX PRŮMYSLOVÉ
PRODUKCE

KLASIFIKACE OKEČ
A CZ-NACE

KOLIK AUTOMOBILŮ SE
ROČNĚ VYROBÍ V ČR?

Základním ukazatelem konjunkturální statistiky průmyslu je index průmyslové
produkce (IPP), který měří
vlastní výstup jednotlivých
průmyslových odvětví i průmyslu celkem a je očištěný
od cenových vlivů a následně i od vlivu různého
počtu pracovních dní a sezónních vlivů.

K 1. lednu 2008 byla Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
nahrazena Klasifikací ekonomických činností
(CZ-NACE), která zohlednila technologický rozvoj
a strukturální změny hospodářství a je lépe srovnatelná
s jinými mezinárodními klasifikacemi.

V roce 2013 se v ČR vyrobilo 1,128 milionu osobních
automobilů, přičemž hranice jednoho milionu vyrobených automobilů byla
poprvé překročena v roce
2010.
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STATISTIKA STAVEBNICTVÍ
Statistika stavebnictví po‑
pisuje sektor stavebních
podniků, oblast stavebních
povolení a také výstavbu
bytů a budov.
Sektor stavebnictví zahrnuje podnikatelské subjekty
s převažující stavební činností (podle klasifikace
CZ-NACE), kam patří stavební práce na výstavbě,
přestavbě, rozšíření, obnově,
opravách a údržbě stálých
i dočasných budov a staveb.
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Konjunkturální (krátkodobá) statistika podává
aktuální informace o vývoji
indexu stavební produkce,
stavebních zakázkách, zaměstnanosti a mzdách.
Měsíčně poskytuje také
údaje o vydaných stavebních povoleních a jejich
orientační hodnotě, které
se zjišťují přímo u dotčených stavebních úřadů.
Strukturální statistika se
zaměřuje podrobně zejména na finanční ukaza-

tele stavebních podniků,
ale také na údaje o struktuře stavebních děl a o regionálním členění stavebních
prací. Statistické sledování
též umožňuje rozdělit výstavbu podle druhu budovy
(rodinné a bytové domy,
hotely, administrativní
budovy, budovy pro obchod, průmysl nebo kulturu
apod.) a k dispozici jsou
i údaje o užitkové ploše,
počtu podlaží nebo použité konstrukci. Informace

o dokončených budovách
jsou podrobně regionálně
členěny až do úrovně obcí
a městských částí.

ZMĚNY BAZICKÝCH
OBDOBÍ

CO JE TO ZÁKLADNÍ
STAVEBNÍ VÝROBA?

HISTORIE STATISTIKY
STAVEBNICTVÍ

V Evropském statistickém
systému (ESS) dochází koordinovaně každých pět let
ke změně bazického období
krátkodobých statistik. Poslední změna se uskutečnila
v lednu 2013 a ze statistiky
stavebnictví se týkala indexu stavební produkce.

Vývoj indexu stavební produkce (ISP) je aproximován
vývojem stavebních prací
ZSV (základní stavební výroba) přeceněných do stálých cen a následně očištěných od sezónních vlivů.
Základní stavební výroba
představuje objem stavebních prací provedených
vlastními zaměstnanci sledovaného podniku.

Historie statistiky stavebnictví sahá až do počátku
20. století. Pramenným
zdrojem informací o stavebnictví jsou především
údaje z výsledků sčítání živnostenských závodů v království Českém z 3. června
1902.
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STATISTIKA
ENERGETIKY
Statistika energetiky zjiš‑
ťuje a zpracovává údaje
o prvotních energetických
zdrojích.
Tyto zdroje zahrnují výrobu, těžbu, dovoz, vývoz
a zásoby. Dále poskytuje
údaje o transformačních
procesech a o spotřebě paliv a energie v hlavních výrobních a spotřebitelských
sektorech.
Metodicky je definován
obsah pěti zdánlivě jed-
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notlivých, ale ve skutečnosti vzájemně velmi úzce
propojených energetických
statistik – pevná paliva
(uhlí a uhelné plyny), kapalná paliva (ropa, ropné
produkty), plynná paliva (zemní plyn), elektřina a teplo a obnovitelné
zdroje. Každá z těchto
energetických statistik se
skládá ze zdrojové a spotřební části. Základním výstupem statistiky energetiky je energetická bilance,

v rámci které jsou zpracována data všech výše uvedených statistik. Ta byla až
do konce 80. let založena
na bilanci zdrojů a dodávek tak, jak je předkládali
výrobci a dodavatelé paliv
a energií.
Po rozpadu centrálního
rozdělovacího systému na
počátku 90. let se změnily
odbytové cesty od výrobce
(dovozce) ke spotřebiteli.
To si vyžádalo změnu jak ve
zdrojové, tak i ve spotřební

části energetické bilance.
Do té doby neřešenou otázkou bylo zjišťování spotřeby
paliv a energie u malých
subjektů a domácností.
Statistici využili zkušeností
z EU a použili v této oblasti
metodu výběrového šetření.

HISTORICKÁ ROČENKA
STATISTIKY ENERGETIKY

ČSÚ SPOLUPRACUJE
S ČHMÚ

NA KOLIK DNÍ NÁM
STAČÍ ROPA?

V roce 2012 vyšla Historická
ročenka statistiky energetiky, která přinesla základní statistické informace
o stavu a vývoji tohoto odvětví zejména v období let
1990–2011. Nejstarší údaje
jsou již z roku 1782.

V roce 2009 navázal ČSÚ
užší spolupráci s Českým
hydrometeorologickým
ústavem (ČHMÚ), kterému
poskytuje požadované energetické údaje o spotřebách.
ČHMÚ ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu
(CDV) pak provádí výpočet
příslušných emisí skleníkových a dalších plynů.

Počínaje rokem 2013 je ČSÚ
za Českou republiku oficiálním místem pro výpočet
počtu dní nouzových zásob
ropy a ropných produktů.
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KONJUNKTURÁLNÍ
PRŮZKUMY
Konjunkturální průzkum
je jediné pravidelné šetře‑
ní ČSÚ, které se nezabývá
minulostí, ale očekávanou
budoucností.
Měsíční časové řady jsou
u některých odvětví k dispozici již od začátku roku
1993. Průzkumy v podnikové sféře se opírají o názory podnikatelů v oblasti
průmyslu, stavebnictví,
obchodu a vybraných odvětví služeb. Předmětem
zájmu jsou mimo jiné:
očekávaný vývoj poptávky,
počtu zaměstnanců, schop-
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nosti plnit závazky ve lhůtě
splatnosti, využití výrobních kapacit, bariéry růstu
nebo plánované investice.
Spotřebitelské průzkumy
vypovídají o úmyslech spotřebitelů, zejména o sklonu
k nákupům či spoření. Konjunkturální průzkumy využívají ke zjišťování názorů
respondentů velmi jednoduché dotazníky, v nichž se
ČSÚ ptá na blízkou (tři měsíce) či vzdálenější (šest měsíců) budoucnost. Dotazník
je koncipován tak, aby ho
management podniku mohl
rychle a operativně vyplnit.

Společným rysem těchto
průzkumů je to, že odpovědi nepodávají přímou
kvantifikaci, ale budoucnost
hodnotí pomocí obecnějších výrazů – např. lepší,
stejný, horší.
Vývoj v jednotlivých odvětvích je hodnocen prostřednictvím dílčích konjunkturálních indikátorů, též
nazývaných indikátory důvěry. Tyto odvětvové indikátory důvěry jsou konstruovány jako průměry sezónně
očištěných vážených konjunkturálních sald, přičemž
konjunkturálním saldem

rozumíme rozdíl mezi odpověďmi ve variantách růst
(+) a pokles (–) vyjádřený
v %. Váženým průměrem
všech dílčích odvětvových
sezónně očištěných indikátorů důvěry a spotřebitelského indikátoru důvěry
je pak souhrnný indikátor
důvěry, s nímž se v tisku či
analýzách můžeme setkat
i pod názvem indikátor
ekonomického sentimentu.
Jednotlivé odvětvové indikátory pak mají v souhrnném indikátoru důvěry přiřazenu odpovídající váhu.

DŮVĚRA SPOTŘEBITELŮ

SOUHRNNÝ INDIKÁTOR DŮVĚRY

Souhrnný indikátor důvěry
se počítá až od roku 1998,
kdy se poprvé začala zjišťovat důvěra v ekonomiku
mezi spotřebiteli. Avšak ani
v této době nebyl souhrnný
indikátor důvěry kompletní
a v podobě, jak ho známe
dnes. Mezi podnikateli se
důvěra zjišťovala pouze
v odvětví průmyslu, stavebnictví a obchodu. Indikátor
důvěry ve vybraných odvětvích služeb se začal sestavovat až v polovině roku 2002.

Souhrnný indikátor důvěry se nekonstruuje jen
pro národní potřeby, ale je
významným zdrojem predikce vývoje ekonomiky
celé Evropské unie. Evropská komise, konkrétně
DG ECFIN (Generální ředitelství pro ekonomické
a finanční záležitosti),
každý měsíc na základě vývoje jednotlivých národních indikátorů důvěry
sestavuje tzv. Economic
Sentiment Indicator pro
země EU28.

Každý stát do tohoto odhadu vývoje ekonomiky
Evropy přispěje svým dílem, konkrétně vahou
svého podílu na celkovém
HDP Evropské unie.
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STATISTIKA ZEMĚDĚLSTVÍ
A LESNICTVÍ
Odvětvová zemědělská
statistika je součástí stát‑
ní statistické služby už od
roku 1919.
Zabezpečuje základní
a nejdůležitější informace
z oblasti zemědělské prvovýroby. Její velkou a nezanedbatelnou výhodou
vždy bylo a je, že naprostá
většina sledovaných veličin
a jevů nepodléhala i přes
hluboký a prudký hospodářský a společenský vývoj
změnám. To ovšem neznamená, že během své historie
neprošla řadou koncepčních, metodologických,
technických a dalších změn.
V posledních letech dochází
i v oblasti zemědělské statistiky k zajištění kompatibility výsledků našich šetření
s mezinárodním systémem
zjišťování statistických dat.
Hlavním cílem je schopnost
bezproblémové komparace
s údaji ostatních zemí Evropské unie.
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Základní evidenční jednotkou v zemědělské statistice je zemědělský subjekt,
který se zabývá zemědělskou činností a je vymezen
alespoň jednou stanovenou
prahovou hodnotou. Údaje
jsou zjišťovány převážně
výběrovým způsobem. Vybraný soubor respondentů
vychází z aktualizovaného
stavu Zemědělského registru a zjištěné výsledky
jsou dopočítávány pomocí
matematicko-statistických
metod. Celoplošná strukturální šetření, která jsou prováděna v souladu s právními
normami Evropské unie,
podchycují veškeré hospodařící zemědělské subjekty
a jsou zabezpečována v delších časových intervalech
v rámci Agrocenzů. Od roku
2002 se údaje šetří a dopočítávají pouze za zemědělský
sektor.
Zemědělská statistika poskytuje rozsáhlé informace
z oblasti rostlinné výroby

o obhospodařované zemědělské půdě, osevních plochách zemědělských plodin,
jejich sklizni a hektarových
výnosech, o pěstování zeleniny a ovoce, vinařství,
chmelařství a spotřebě
minerálních hnojiv. Živočišná výroba podává přehled o stavu hospodářských
zvířat a jejich užitkovosti,
výrobě masa, mléka a vajec,
včelařství a výlovu ryb. Tyto
naturální ukazatele doplňuje
Souhrnný zemědělský účet,
který je základním nástrojem pro měření ekonomické
velikosti a výkonnosti zemědělské prvovýroby. Základními agregáty souhrnného
zemědělského účtu jsou
produkce zemědělského odvětví, mezispotřeba, hrubá
a čistá přidaná hodnota.
Z lesnické statistiky lze čerpat údaje o vlastnictví lesů
a jejich kategorizaci, o plochách dřevin, zalesňování,
těžbě dřeva a dodávkách
dříví, o probírkách, proře-

závkách a zaměstnancích
v lesnických činnostech.
V rámci ČSÚ jsou data za
lesnictví získávána prostřednictvím ročního výkazu.
O mysliveckém hospodaření
podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu
zvěře ze statistického zjišťování Ministerstva zemědělství a z datových zdrojů
Ministerstva životního prostředí, sumarizaci těchto dat
zaštiťuje ČSÚ. Data poskytují základní údaje o honitbách a výsledcích mysliveckého hospodaření včetně
stavů a lovu zvěře.

KOLIK JSME TOHO SNĚDLI?
Statistika zemědělství neeviduje pouze produkci, ale
poskytuje údaje i o spotřebě potravin. Průměrný
český občan v letech
1950–2010 spotřeboval:

17 400
půllitrů piva

7 135 kg
obilovin

4,5 ks
skotu

16 460

3 786 kg

30 ks

vajec

chleba

prasat

376 kg

5 915 l

495 ks

sýra

kravského mléka

drůbeže
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STATISTIKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Statistika životního pro‑
středí patří k nejmladším
statistikám. V roce 2013
oslavilo samostatné oddě‑
lení teprve své 20. výročí.
Do oblasti statistiky životního prostředí spadá ale
i statistika vody, která má
tradici již od 60. let minulého století.
Dále se sledují výdaje na
ochranu životního prostředí. Ty se rozdělují na
výdaje investiční a neinvestiční. Tato statistika
umožňuje také vyčíslit eko-
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nomický přínos plynoucí
z investic do životního
prostředí. Údaje o neinvestičních výdajích na životní
prostředí jsou k dispozici
až od roku 2003, kdy se
v rámci harmonizace se
statistikou EU začala tato
data zjišťovat.
Součástí statistiky životního
prostředí je i statistika odpadů, která vznikla v 80. letech minulého století. Plně
evropsky srovnatelná data
o produkci odpadů a nakládání s nimi se zjišťují od
roku 2002 a v roce 2011 bylo

do statistiky odpadů nově
zařazeno sledování druhotných surovin.
Součástí statistiky životního
prostředí je i sestavování satelitů národních účtů,
tzv. environmentálních
účtů, které podléhají evropské legislativě. Jsou to účty
materiálových toků, environmentálních daní, emisí
do ovzduší, fyzických energetických toků, environmentálního zboží a služeb
a výdajů na ochranu životního prostředí a další jsou
připravovány.

Statistická data o životním
prostředí se využívají také
ke konstrukci indikátorů
životního prostředí a udržitelného rozvoje, které poskytují nástroj, jímž se dají
posuzovat a kvantitativně
hodnotit např. environmentální trendy, cíle ekologické
politiky či hodnotit dosažený pokrok a specifikovat
možný budoucí vývoj.

KAM KRÁČÍ STATISTIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

KOLIK ODPADŮ SE V ČR VYPRODUKUJE?

Mezinárodní tým odborníků
pod vedením předsedkyně
ČSÚ Ivy Ritschelové připravil aktualizovaný Rámec pro
rozvoj statistiky životního
prostředí OSN, který byl na
konci února 2013 schválen
na zasedání Statistické komise OSN.
Struktura Rámce zahrnuje celkem šest dílčích oblastí. Jedná se o centrální
část, pokrývající problematiku kvality životního prostředí a dále s ní úzce pro-

V roce 2013 dosáhla celková produkce odpadů
v ČR 23,7 milionu tun.
Z celkového množství vyprodukovaného odpadu
tvořil nebezpečný odpad 1 222 tisíc tun, tj. 5 %.
V roce 2013 bylo vyprodukováno 3,2 milionu tun komunálního odpadu, což
v přepočtu na jednoho obyvatele činí 307 kg. Z toho
připadlo 43 kg na tříděný
odpad. Konkrétně se v přepočtu na jednoho obyva-

vázané oblasti: přírodní
zdroje, produkce znečištění,
přírodní katastrofy, podmínky v osídlených zónách
a environmentální opatření.
Každá z oblastí je členěna
až do úrovně jednotlivých
statistických indikátorů. Indikátory jsou zároveň zařazeny do jedné ze tří kategorií v souladu s jejich
významností a případnou
náročností zavedení do
praxe. Výběr pak zůstává na
rozhodnutí dané země.

tele jednalo o 14 kg papíru,
11 kg skla, 10 kg plastů,
4 kg kovů a 4 kg ostatních
odpadů.
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STATISTIKA ZDRAVOTNICTVÍ,
VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY
A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Statistika zdravotnictví,
vzdělávání, kultury a so‑
ciálního zabezpečení před‑
stavuje velmi rozmanitý
okruh statistik a není pro‑
to divu, že čerpá z velkého
množství datových zdrojů.
Jedná se jak o data pocházející z vlastních šetření
a zjišťování ČSÚ, tak o data
z externích zdrojů, mezi něž
patří např. MPSV, MŠMT,
ČSSZ, ÚZIS ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, zdravotní
pojišťovny a mnoho dalších.
Zpracováním shromáždě-
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ných dat vznikají například
Zdravotnické účty nebo
Účet kultury.
Nedílnou součástí statistik jsou však také zjišťování, která jsou v gesci ČSÚ.
S pětiletou periodicitou se
provádí Výběrové šetření
zdravotně postižených osob.
Poslední se uskutečnilo
v roce 2013 a zúčastnily se
ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky
praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro
pacienty z ústavů sociální
péče. Tito lékaři vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků.

Statistici poté dopočetli data
za celkovou populaci ČR.
V roce 2015 se v ČSÚ začne
připravovat již páté výběrové
šetření o dalším odborném
vzdělávání zaměstnaných
osob v podnicích (CVTS).
Toto šetření je koordinováno Eurostatem a v Česku
probíhá od roku 2000.
Šetření o rozhlasovém a televizním vysílání se konají
každoročně. Cílem těchto
šetření je poskytnout základní informace o českém
rozhlasovém a televizním
trhu. Po obsahové stránce se
výkazy zaměřují na struk-

turu televizního a rozhlasového vysílání a hospodaření
statistických jednotek. Vybrané výstupy z obou úloh
vstupují do Satelitního účtu
kultury.
Mezi další šetření realizované v těchto oblastech statistiky patří šetření o vzdělávání dospělých (AES)
a výběrové šetření o zdraví
(EHIS), která jsou zmíněna
v jiných částech této publikace.

VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
NA ZDRAVOTNÍ PÉČI

I DOSPĚLÍ STUDUJÍ,
NEJEN VYSOKOU ŠKOLU

KOLIK VYDÁVÁME NA
KULTURU?

Již od roku 2008 se výdaje
domácností na zdravotní
péči pohybují nad hranicí
40 mld. Kč. V roce 2012 to
už bylo 43,6 mld. Kč. Přitom ještě v roce 2005 domácnosti za zdravotní péči
utrácely 23 mld. Kč. Největší
část finančních prostředků
připadá na léky a prostředky zdravotnické techniky. V roce 2012 to byly
zhruba dvě třetiny, tj. více
než 27 mld. Kč.

Mezi dospělými studenty
tvoří osoby ve věku do
40 let 82 %. Nejpočetnější
skupinou jsou pak třicátníci. Mezi studujícími v dospělém věku se tři čtvrtiny
z nich věnují vysokoškolskému studiu. Pokud se dospělí studenti účastní středoškolského studia, jedná
se v převážné míře o programy ukončené maturitní
zkouškou.

Finanční zdroje, které vstupují do sektoru kultury, dosáhly v roce 2012 více než
236,1 mld. Kč. Největší
část pocházela od finančních a nefinančních podniků. Rozdílný je původce
financování v jednotlivých
oblastech kultury. Například v kulturním dědictví
či uměleckém vzdělávání
převažují veřejné rozpočty,
kdežto ve výtvarném umění
či architektuře pak zdroje
podniků a domácností.
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STATISTIKA VÝZKUMU, VÝVOJE,
INOVACÍ A INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Výzkum a vývoj je jedním
z nejdůležitějších hybných
faktorů zabezpečujících
ekonomický růst, růst kon‑
kurenceschopnosti a tedy
i zlepšování životního stan‑
dardu a společenských
podmínek v dané zemi.
ČSÚ se proto v posledních
letech snaží systematicky
provádět celou řadu aktivit
v oblasti statistického zachycení těchto oblastí.
Efektivní alokace finančních
a lidských zdrojů v této
oblasti se však neobejde
bez znalosti charakteristik
jeho vývoje a současného
stavu, a proto hrají ukazatele výzkumu a vývoje
důležitou roli pro určování
priorit a směřování budoucích politik v této oblasti.
Pravidelná a dostupná data
o jednotlivých charakteristikách výzkumu a vývoje jsou
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zároveň nepostradatelná
pro mezinárodní srovnání.
Z těchto důvodů sleduje
ČSÚ hlavní charakteristiky
výzkumu a vývoje (VaV) pomocí vyčerpávajícího statistického zjišťování. Od roku
1995 toto šetření respektuje
mezinárodní standardy uvedené ve Frascati manuálu,
který slouží jako hlavní příručka pro harmonizovaný
sběr ukazatelů v oblasti VaV
používaný nejen v zemích
EU a OECD, ale na celém
světě.
Konkurenceschopnost firem
i celých ekonomik vyspělých
zemí je založena zejména na
schopnosti tvořit a využívat
inovace. V České republice jsou údaje o inovacích
zabezpečeny prostřednictvím statistického šetření
o inovačních aktivitách
podniků. Obsah šetření vychází z celoevropského šet-

ření o inovacích (CIS), které
je v rámci všech zemí EU
realizované každé dva roky.
Metodologickým manuálem
používaným jako zdroj mezinárodně standardizované
metodiky pro potřeby tohoto šetření je Oslo manuál.
V roce 2013 uskutečnil ČSÚ
již sedmé šetření tohoto
typu.
Český statistický úřad sleduje postupně od roku 2002
základní informace o stavu
a vývoji v rozšíření a způsobu používání moderních
informačních a komunikačních technologií v hlavních
oblastech naší společnosti.
Jde především o samostatná šetření o vybavenosti
a využívání informačních
technologií v domácnostech
a v podnikatelském sektoru. Ve spolupráci s resortními statistikami sledujeme
i informace o tom, jak jsou

informační technologie
využívány pro potřeby veřejné správy, zdravotnictví
či školství.
Moderní informační a komunikační technologie na
jedné straně umožňují lepší
přístup k informacím a jejich efektivní využívání, na
druhé straně však rozvoj
ve využívání těchto technologií přináší i celou řadu
negativních jevů, jako jsou
ztráta soukromí, ohrožení
bezpečnosti dat, kybernetická šikana, zahlcování
nežádoucími informacemi
a mnohé další. Toto vše
je čím dál více potřebné
statisticky podchytit, a to
i prostřednictvím propojování mikrodat z jednotlivých
datových zdrojů či využívání
možností tzv. Big Data nebo
„Internet as a Data Source“.

DEFINICE VÝZKUMU
A VÝVOJE

INTERNET V PODNICÍCH
A DOMÁCNOSTECH

VÝDAJE NA VÝZKUM
A VÝVOJ V ČR

Podle Frascati manuálu je
výzkum a vývoj (VaV) definován jako systematická
tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího
poznání, včetně poznání
člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití
v praxi, a to metodami,
které umožňují potvrzení,
doplnění či vyvrácení získaných poznatků.

V rámci prováděných šetření jsou zjišťovány míry
a způsoby využití internetu jednotlivci i organizacemi. Dílčí statistiky sledují
mimo jiné také elektronickou komunikaci podniků
s veřejnou správou, nákupní
chování domácností na internetu, vybavení ICT technikou a další.

Náš stát vynaložil ze svého
rozpočtu v roce 2013 na
podporu výzkumu a vývoje
celkem 28 952 mil. Kč. Formou přímé podpory bylo
poskytnuto 26 705 mil. Kč
a formou nepřímé podpory
(daňových odpočtů) dalších
2 247 mil. Kč.

ČESKÉ ICT V KOSTCE
Údaje o investicích, produkci a zahraničním obchodě v oblasti ICT včetně
těch o zapojených kvalifikovaných lidských zdrojích
(statistiky informační ekonomiky) patří mezi jedny z nejmladších statistik vůbec.
Primárně vychází z administrativních a dalších již existujících zdrojů dat a nabízejí
mezinárodní srovnání a data
evidovaná od roku 1993.
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STATISTIKA CESTOVNÍHO
RUCHU
S postupným rozvojem
cestování jako celospole‑
čenského jevu získává sta‑
tistika cestovního ruchu na
důležitosti.
Poskytuje především údaje
o objemu cestovního ruchu,
o jeho charakteristikách,
o profilu účastníka cestovního ruchu, výdajích na cestovní ruch a o přínosech pro
národní hospodářství.
Sledování kapacit (pokojů,
lůžek) a jejich využití (počet hostů, přenocování)
v hromadných ubytovacích
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zařízeních vychází z informací registru ubytovacích
zařízení, který je pravidelně
každoročně aktualizován
o nově vzniklá či zaniklá
zařízení. Zdrojem údajů
o výjezdovém a domácím
cestovním ruchu rezidentů
České republiky je Výběrové
šetření cestovního ruchu
v domácnostech (VŠCR).
Údaje o cestovních zvyklostech jsou od roku 2009
zjišťovány u všech členů
domácnosti. Do roku 2008
(včetně) se tazatelé dotazovali jen jednoho ná-

hodně vybraného člena
domácnosti z patnáctiletých a starších členů domácnosti. Zjišťován je jak
podrobný soubor charakteristik jednotlivých cest,
tak i sociálně-ekonomické
charakteristiky účastníků
cestovního ruchu.
Komplexní informace o cestovním ruchu poskytuje
Satelitní účet cestovního
ruchu (Tourism Satellite Account – TSA). Tento
statistický systém popisuje hlavní charakteristiky
sektoru cestovního ruchu

a zároveň jej zasazuje mezi
ostatní odvětví do soustavy národního účetnictví a slouží především ke
kvantifikaci ekonomického
významu cestovního ruchu.
Struktura sledovaných ukazatelů a jejich metodické
vymezení je v souladu s mezinárodními požadavky.
Od roku 2008 (s daty od
referenčního roku 2003) je
navíc sestavován a publikován Modul zaměstnanosti
cestovního ruchu.

JAK DEFINOVAT
CESTOVNÍ RUCH

DOVOLENÁ OČIMA
STATISTIKY

KOLIK CIZINCŮ PŘIJEDE
ROČNĚ DO ČR?

Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do
míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem
trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za
kterou jsou z navštíveného
místa odměňováni.

Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem
trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé
prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních
dohod musí být během takové cesty realizována minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se
často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem
delší cesta.

Návštěvnost je sledována
a publikována za více než
padesát zemí podle původu hosta. V roce 2013 se
v hromadných ubytovacích
zařízeních v ČR ubytovalo
1,5 mil. občanů Německa,
ale jen 3 tis. Kypřanů.
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REGIONÁLNÍ STATISTIKY
Statistická data za regiony
v Československu a pozdě‑
ji v České republice těžila
zejména z bohaté základ‑
ny populačních cenzů.
Základem regionální statistiky v ČSÚ byly a jsou také
informace z vlastních statistických zjišťování. V sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století se
na okresních odděleních
ČSÚ a na krajských správách aktualizovaly časové
řady základních ukazatelů
demografické i ekonomické
statistiky za všechny okresy
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a kraje. Časové řady byly vedeny ve formě papírových
karet. Ty byly doplněny
o výsledky šetření občanské a technické vybavenosti
obcí, za každou obec byl
k dispozici tzv. pasport.
Počátkem devadesátých
let se přechází od základních šetření k výběrovým
šetřením, která vzhledem
k omezenému souboru
respondentů neumožňují
publikovat údaje za nižší
územní celky. A tak v nabídce dat za obce zůstávají
pouze informace z demografické statistiky, statistiky

bytové výstavby, informace
z registru ekonomických
subjektů nebo některé ukazatele cestovního ruchu.
Vedle interních zdrojů dat
se však využívají i administrativní zdroje. Ty poskytují
data o školských zařízeních, základní ukazatele
o zdravotnictví nebo o síti
sociálních zařízení i údaje
z evidence uchazečů o zaměstnání.
Stále platí, že bohatým
zdrojem informací nejen
za obce, ale i za jejich části
jsou výsledky sčítání lidu,
domů a bytů. Nabídka sta-

tistických údajů za kraje
je daleko širší. Výběrová
šetření na úrovni podniků umožňují dostatečně
přesně nabízet výstupy za
kraje a někdy i za okresy,
čerpá se i z šetření v domácnostech o zaměstnanosti či
nezaměstnanosti. Nabídku
regionálních dat rozšiřuje
i každoroční propočet regionálních účtů.
Postupné vybavení pracovišť úřadu osobními počítači umožnilo na začátku
90. let minulého století
přípravu jednotných regionálních databází. Centrálně

vznikly seznamy ukazatelů
s jejich definicemi a určeným zdrojem statistických dat. Byly připraveny
programy pro nahrávání,
kontrolu a prezentaci dat
v informačních službách.
Stovky ukazatelů byly zařazeny do několika desítek
kapitol, které pokrývají jak
ekonomickou, tak sociální
a environmentální oblast.
První regionální databází
byla databáze MOS/MIS,
která obsahovala informace
městské a obecní statistiky a také několik ukazatelů městského informač-

ního systému statutárních
měst. Databázi založenou
v roce 1991 následovala
širší databáze obsahující
informace za kraje a okresy
(KROK, v roce 1994). Databáze KROK byla budována
v návaznosti na evropskou
datovou bázi REGIO. Při
změnách v územním uspořádání země (vznik vyšších
územních samosprávných
celků – VÚSC, správních
obvodů obcí s rozšířenou
působností – SO ORP, regionů soudržnosti NUTS 2)
byla nově zahrnuta i statistická data za tato území.

Dodnes obě tyto databáze
představují hlavní informační základnu regionální
statistiky. Výstupy z nich
se uživatelům poskytují
zpravidla na technických
médiích (CD) nebo se z databází připravují výběry podle požadavků zákazníků.
Regionální data jsou od
roku 2005 i v nabídce výstupů veřejné databáze
(VDB) ČSÚ, která umožňuje interaktivní přístup
uživatelů přes webové rozhraní.
V současnosti VDB nabízí
i profily vybraných území

od úrovně obce až po republiku.
Zdrojem regionálních
informací jsou však také
publikace v klasické papírové nebo elektronické
formě. Vedle krajských ročenek a bulletinů jsou to
např. každoročně vydávaný
Malý lexikon obcí nebo
publikace Kraje, případně
analytické publikace Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje krajů.
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TERÉNNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ
Krajské správy ČSÚ plní
nezastupitelnou úlohu při
zajišťování terénního zjiš‑
ťování. To je takové zjišťo‑
vání, kdy vybrané respon‑
denty osobně navštěvuje
tazatel ČSÚ.
Způsob výběru a množství
respondentů není u všech
šetření, která ČSÚ provádí,
stejný.
Na venkově jsou podle zkušeností tazatelů respondenti
vstřícnější proti městům,
kde jsou ale na druhou
stranu náklady na šetření

102

nižší a doprava tazatelů
za respondenty netrvá tak
dlouho. Ve městech je těžší
zastihnout respondenta
doma. Tazatelé navštěvují
domácnosti i v pozdních
odpoledních hodinách a večer, u některých šetření dokonce i o víkendech.
Získané údaje jsou ve všech
fázích šetření důsledně
chráněny podle přísných
požadavků zákona o státní
statistické službě i podle
zákona o ochraně osobních
údajů. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpra-

cování dat jsou vázány
přísnou mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. S vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby
nebylo možné domácnost
ani jednotlivé osoby jakkoli
identifikovat.
Informace z výběrových
šetření jsou zveřejňovány
v podobě sumarizovaných
statistických dat.
Kromě toho jsou data z výběrových šetření poskytována uživatelům z řad
státních, výzkumných
a akademických institucí

v podobě anonymizovaných
mikrodatových souborů pro
vědecké účely.

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PŘÍJMŮ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK
Výběrového šetření příjmů a životních podmínek
(EU-SILC) se ročně účastní
zhruba 10 tisíc domácností.
Český statistický úřad provádí šetření EU-SILC pravidelně od roku 2005. Výběrový plán je založen na
náhodném dvoustupňovém
výběru pro každý kraj nezávisle tak, aby celkový počet
vybraných bytů byl úměrný
velikosti kraje. Na prvním
stupni jsou na základě registru sčítacích obvodů

náhodně vybrány sčítací
obvody, následně je ve vybraných sčítacích obvodech
na druhém stupni vybíráno
deset bytů. Samozřejmě
jsou zohledněny i malé sčítací obvody, v nichž je méně
než deset bytů. Pracovištím ČSÚ v jednotlivých krajích jsou zaslány seznamy
takto vybraných bytů s adresou a pořadovým číslem
vybraného bytu v domě.
Vybranou domácnost pak
tazatel navštíví vždy po

roce celkem čtyřikrát. Zjišťování údajů v terénu se
uskutečňuje od roku 2009,
kdy přibylo šetření s využitím elektronického dotazníku v notebooku, dvojí formou. Zhruba v polovině
domácností se informace
sbíraly prostřednictvím papírových dotazníků. Tento
způsob šetření má neustále
klesající podíl. Údaje zjištěné formou rozhovoru tazatel zapisuje do předepsaných formulářů, resp.

vkládá do elektronického
dotazníku. Referenční období pro různé okruhy otázek je odlišné. Každý rok se
také koná speciální modul.
Zatím poslední z roku 2014
umožnil získat informace
o subjektivním pohledu na
životní pohodu osob.
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VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O ZDRAVÍ

Podobným způsobem jako
pro šetření EU-SILC se vybírají i domácnosti do Výběrového šetření pracovních
sil (VŠPS), které ČSÚ provádí od prosince roku 1992.
V šetření VŠPS zůstává
každý byt v šetřeném souboru po dobu pěti po sobě
jdoucích čtvrtletí. Stejně tak
se každé čtvrtletí obmění
pětina šetřených bytů. Při
tomto způsobu rotace jsou
získávány konzistentní informace nejen za navazující
období, ale umožňuje i porovnání výsledků za respon-

Česká republika provádí výběrová šetření o zdravotním stavu od roku 1993. Do
roku 2002 se toto šetření
konalo každé tři roky. Z důvodu harmonizace výsledků
šetření a snahy o jejich
srovnatelnost v rámci EU
přešlo toto šetření do kompetence Eurostatu a vzniklo
šetření EHIS.
První vlna šetření EHIS se
v zemích EU uskutečnila
v letech 2007–2010 s očekávanou periodicitou pěti let.
V roce 2014 se konala
druhá vlna šetření EHIS, při
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denta nebo domácnost se
stejným obdobím minulého
roku. Tazatelé VŠPS provádějí šetření pomocí elektronického dotazníku. Náročnost dotazníku z hlediska
rozsahu otázek, množství
použitých klasifikací a vzájemných vazeb mezi otázkami vyžaduje jeho použití
v plošném měřítku – ve výběru je více než 5,6 tisíce
sčítacích obvodů a v každém je vybráno šest bytů.
Jen tak je zajištěna potřebná kvalita dat.

které ČSÚ zajišťoval sběr
dat. Náhodně vybrané respondenty oslovili tazatelé
ČSÚ při výběrovém šetření
pracovních sil a v období od
června 2014 do ledna následujícího roku uskutečnil tazatel s respondentem jeden
rozhovor. Za Českou republiku zastřešuje tato šetření
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ
Statistika rodinných účtů
(SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností – poskytuje informace o výši jejich vydání
a struktuře spotřeby. Výběrový soubor zhruba 3 tisíc domácností je konstruován tak, aby jeho složení
podle zvolených výběrových
znaků odpovídalo struktuře
domácností v ČR. Oporou
pro stanovení kvót jsou výsledky výběrového šetření
příjmů a životních podmínek (EU-SILC). Domácnosti
setrvávají ve zpravodajském

souboru celý rok, pokud se
nezmění některá z jejich klíčových výběrových charakteristik (např. ekonomická
aktivita osoby v čele). Styk
s domácnostmi zabezpečuje specializovaný tazatel,
který je stálým pracovníkem
krajské správy ČSÚ. Tazatel
dotazem zjistí údaje o domácnosti a jejích členech,
o domě, bytě, o domácím
hospodářství a vybavení domácnosti.
Údaje o peněžních příjmech,
výdajích a spotřebě domácností se ve statistice rodin-

ných účtů zjišťují metodou
průběžných záznamů tak,
že vybraná domácnost pravidelně zapisuje veškeré
peněžní i naturální příjmy
a výdaje za všechny členy
domácnosti do tzv. Deníku
zpravodajské domácnosti.
V zájmu snižování zátěže respondentů a zefektivnění
vynaložených nákladů vede
každá domácnost od roku
2006 podrobné zápisy vydání za potraviny a nealkoholické nápoje pouze dva
měsíce v roce (měsíce podrobného sledování ČSÚ

centrálně rozvrhuje tak, aby
byly v rozdělení podle skupin domácností, počtu dětí
a příjmových pásem rovnoměrně rozloženy do celého
roku), v ostatních měsících
sděluje jen celkovou sumu
těchto vydání. Domácnostem se za řádně vyplněné
a úplné záznamy vyplácí peněžitá odměna, která ale nemění významně úroveň příjmu domácnosti.
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VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O CESTOVNÍM RUCHU

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O ENERGETICKÉ SPOTŘEBĚ

Výběrové šetření o cestovním ruchu bylo součástí
statistiky rodinných účtů.
V roce 2003 získalo toto šetření podobu stálého měsíčního šetření a od roku
2011 je napojeno na Výběrové šetření pracovních
sil (VŠPS). Tazatelé poprvé
osloví domácnosti při návštěvě ve čtvrtém čtvrtletí
a pak při čtyřech návštěvách ve všech čtvrtletích
následujícího roku. Výsledky ze šetření se publikují čtvrtletně. Údaje o cestování se zjišťují u pětiny

Pilotní Výběrové šetření
o energetické spotřebě
v domácnostech se poprvé
uskutečnilo v roce 1997 na
výběru 6 tis. domácností.
Druhé a zatím poslední šetření se konalo v roce 2004
(ENERGO 2004). Statistici
vybrali více než 40 tis. domácností, tj. 1 % z celkového počtu. Nyní se připravuje ENERGO 2015.
Cílem tohoto šetření je získat údaje o spotřebě paliv
a energií v domácnostech
v rozdělení podle použití na
konkrétní činnost, např. na
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domácností, v nichž probíhá VŠPS. Výběr se tedy
týká zhruba 6,8 tis. domácností. Na otázky o cestování odpovídají všichni členové domácnosti. Takto
zjištěné údaje se následně
přepočítávají na celou populaci. K šetření se používá elektronický dotazník,
který vyplňuje tazatel spolu
s respondenty. Ti poskytují
informace o svých výletech,
tuzemských i zahraničních
cestách za účelem trávení
volného času a rekreace,
příp. i o služebních cestách.

vytápění vnitřních prostor,
chlazení vnitřních prostor,
ohřev vody, vaření, osvětlení a elektrické spotřebiče a ostatní konečné užití
energie.

ŠETŘENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Šetření o vzdělávání dospělých (AES) vychází z nařízení
Evropského parlamentu
a Rady o vypracovávání
a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení.
Toto nařízení zakládá povinnost členských států realizovat šetření AES každých
pět let.
V České republice proběhl
sběr dat v druhé polovině
roku 2011 na výběrovém
souboru 9,5 tis. domácností, ve kterých byly finálně shromážděny údaje
od 10,2 tis. respondentů.

Domácnosti, které se šetření účastnily, byly vybrány
na základě dvoustupňového pravděpodobnostního výběru, při němž byly
nejprve vybrány sčítací obvody, z nichž byly následně
vybrány šetřené bytové jednotky. Vybrané byty v průběhu sběru dat navštívil
proškolený tazatel, zaměstnanec ČSÚ, který provedl
přímé dotazování s využitím
osobního počítače.
Tazatelé se účastníků šetření
ptali na vzdělávání, které
absolvovali v posledních

12 měsících předcházejících
datu šetření. Zajímali se zejména o zapojení respondentů do aktivit formálního
či neformálního vzdělávání
a o získávání znalostí a dovedností prostřednictvím
informálního učení. Dále se
respondentů ptali na jejich
jazykovou vybavenost, zjišťovali počítačovou gramotnost či účast na kulturním
životě a zájem o četbu knih
a novin.
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VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
V DOMÁCNOSTECH A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVCI

NA NETU JSOU TŘI ČEŠI
ZE ČTYŘ

Pilotní Výběrové šetření
o informačních a komunikačních technologiích
(VŠIT) v domácnostech a jejich využívání jednotlivci
se uskutečnilo v roce 2002.
Od roku 2003 jej ČSÚ provádí pravidelně a počínaje
rokem 2006 se toto šetření
koná vždy ve 2. čtvrtletí ve
všech zemích EU. Šetření je
prováděno celorepublikově
na 20 % výběrového souboru VŠPS. Tento způsob
umožňuje propojení s demografickými a sociálními

V roce 2005 byla k internetu
připojena necelá pětina českých domácností a internet
používala třetina obyvatel.
V roce 2014 to byly již téměř tři čtvrtiny domácností
a jednotlivců.
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charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.
Tazatelé formou osobního
rozhovoru s respondenty
staršími 16 let zjišťují údaje
o přístupu domácnosti
a jednotlivců k vybraným
informačním a komunikačním technologiím a údaje
o činnostech prováděných
prostřednictvím internetu.
Dále potom využití počítače a internetu domácnostmi i jednotlivci, činnosti
vykonávané jednotlivci na
internetu, vztah k veřejné

správě, nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení. Nejnovější
modul tohoto šetření byl
zaměřen na tzv. cloud services, čili služby, které umožňují uložení souborů s daty,
obrázky, hudbou, apod. na
síti tak, aby byly uživatelům
dostupné odkudkoliv.
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MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
Mezinárodní spoluprá‑
ce českých a českosloven‑
ských statistiků má poměr‑
ně bohatou historii.
Její počátky sahají až do
období první republiky. Ke
značnému rozvoji této spolupráce pak došlo v období
po 2. světové válce, když
vznikaly různé mezinárodní
organizace, které se mimo
jiné také zabývaly statistikou. Spolupráce československé statistiky se soustředila především na odborné
statistické orgány RVHP,
EHK OSN a OECD. Dále
statistici spolupracovali
na metodické úrovni např.
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s Mezinárodní organizací
práce (ILO), s Organizací
pro výživu a zemědělství
při OSN (FAO UN) nebo
s UNICEF. Samozřejmostí
bylo a stále je i poskytování
statistických údajů o ekonomickém, demografickém
a sociálním vývoji. Z mezinárodních nevládních organizací má dlouhou tradici
především spolupráce s Mezinárodním statistickým
institutem (ISI). Tato organizace sdružuje statistiky,
kteří působí jak ve státních,
národních, regionálních
statistických úřadech, tak
i na vysokých školách nebo
ve výzkumných institucích.

V současné době jsou nejvýznamnější oblastí mezinárodní spolupráce ČSÚ aktivity vyplývající z členství ČR
v Evropské unii, kde se ČSÚ
jako součást Evropského
statistického systému (ESS)
podílí na celé řadě činností.
S tím je spojena povinnost
poskytovat do tohoto systému statistické informace
požadované právními předpisy EU a gentlemanskými
dohodami. Kromě toho má
ČR i právo se aktivně zapojit do přípravy evropské
statistické legislativy a do
tvorby strategických záměrů
dalšího rozvoje ESS, programových a plánovacích

dokumentů. Již 10 let je ČSÚ
součástí sítě národních kontaktních center European
Statistical Data Support.
Významnou formou zapojení do mezinárodní spolupráce je účast předsedy
ČSÚ na zasedáních ředitelů
národních statistických
úřadů (DGINS) a Výboru
pro ESS, který projednává
návrhy právních předpisů
pro oblast statistiky, strategické záměry ESS i aktuální
záležitosti týkající se evropské statistiky. Zástupci ČSÚ
jsou také členy dalších expertních a komitologických
výborů Evropské komise
z oblasti statistiky, zúčast-

ňují se jednání porad ředitelů a pracovních skupin
Eurostatu, které se zaměřují
na jednotlivé statistiky i průřezová témata.
Důležité je však i začlenění
do dalších statistických orgánů, zejména Statistické
komise OSN, Konference evropských statistiků v rámci
EHK OSN, Statistického
výboru OECD či Mezinárodního statistického institutu.
Na mezinárodní spolupráci
zejména na úrovni euroregionů se podílí i krajské
správy ČSÚ. Pracovníci
krajských správ jsou členy
různých přeshraničních
pracovních skupin, které

společně se zahraničními
kolegy připravují publikace
a prezentace statistických
výstupů.
Pracovníci ČSÚ se také podílejí na pomoci a školení
pracovníků statistických
úřadů jiných zemí. ČSÚ
tak splácí pomoc, které se
mu především počátkem
90. let dostalo od jiných
států. Jedná se jak o setkání
na půdě ČSÚ, tak i o zahraniční mise zaměstnanců
ČSÚ v hostitelských zemích.
Pracovníci ČSÚ se účastnili a účastní asistenčních
projektů orientovaných na
rozvoj statistik ve vybraných
oblastech (národní účty,

ceny, produkční statistiky
včetně cestovního ruchu,
metodika aj.) v různých zemích, např. Bulharsku, Turecku, Makedonii, Egyptě,
Litvě, Tádžikistánu, Ázerbájdžánu či Kazachstánu.
Jde převážně o projekty financované z prostředků EU
a Světové banky a koordinované zahraničními partnery.
Bilaterální spolupráce se
statistickými úřady probíhá
zejména se sousedními zeměmi EU, a to nejen v rámci
zrcadlových srovnání zahraničního obchodu či přeshraniční spolupráce. Intenzivní
je především vzájemná výměna a sdílení zkušeností

se Statistickým úřadem Slovenské republiky.
ČSÚ udržuje kontakty i se
vzdálenějšími zeměmi. Například vietnamským statistikům poskytli experti ČSÚ
konzultace k organizaci statistické služby, problematice
regionálních statistických
pracovišť a statistických
analýz a odhadů. Partnerem
při podobných setkáních
nebývají pouze cizí statistické úřady, ale mohou to
být i zástupci ministerstev či
jiných institucí podle diskutovaného tématu.
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DGINS V PRAZE
Pravidelná konference šéfů
národních statistických
úřadů DGINS se v září 2012
konala v Praze.
Iva Ritschelová (předsedkyně
ČSÚ) a Walter Radermacher
(generální ředitel Eurostatu)
uprostřed dole.
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DISEMINACE DAT A MEDIÁLNÍ
PREZENTACE STATISTIKY
ČSÚ je rozpočtovou organi‑
zací, a tak výdaje spojené
se sběrem, zpracováním
a zveřejňováním údajů
jsou hrazeny ze státního
rozpočtu.
Z toho důvodu jsou všechny
standardní produkty v elektronické podobě poskytovány zdarma, stejně jako
veškeré další informace zveřejněné na webových stránkách ČSÚ, které každý den
navštíví více než 7,5 tisíce
uživatelů.
Typickým uživatelem je student, který stráví na webu
pět minut a prohlédne si pět
stránek. Roční počet unikát-
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ních návštěvníků dosahuje
1,2 milionu.
Musí-li úřad vynaložit na
výstup další práci či výdaje
(spojené např. se speciálními výběry dat, tiskem,
kopiemi, faxem apod.), požaduje od uživatelů úhradu.
Ta je příjmem státního rozpočtu.
Hlavním kanálem, kterým
se dříve k veřejnosti dostávaly statistické informace,
byly tištěné publikace.
Po roce 1990 vzniklo ve statistickém úřadě pracoviště
informačních služeb. Od samého začátku, kdy mělo jen
několik málo pracovníků,
až do současnosti poskytuje

informace širokému spektru
uživatelů.
Na informační služby ČSÚ,
které fungují v ústředí i ve
všech krajských pracovištích, se ročně obrátí průměrně 23 tisíc uživatelů.
V roce 2011, kdy se konalo
SLDB 2011, ale počet dotazů stoupl na 30 tisíc.
Základ pro poskytování informací tvořil na počátku
Ediční plán – seznam všech
publikací, jejichž vydání
bylo plánováno na následující rok. S rostoucím
významem elektronických
výstupů Ediční plán přerostl
v Katalog produktů, který
obsahuje všechny výstupy

úřadu – tištěné, elektronické i webové.
Statistické informace jsou
poskytovány tak, aby byla
zajištěna jejich relevance,
včasnost, dochvilnost a zároveň jejich dostupnost,
srozumitelnost, soudržnost
a srovnatelnost.

WEBOVÉ STRÁNKY ČSÚ
První verzi webových stránek spustil ČSÚ v roce 1996.
Od té doby se několikrát
zásadně změnila jejich podoba. Zpočátku prezentaci
tvořilo jen pár stránek, na
nichž byly základní informace o úřadu. V současné
době web ČSÚ obsahuje
několik stovek tisíců dokumentů a každý den přibývají nové v podobě rychlých informací, časových
řad, analytických publikací, aktuálních údajů v databázích a dalších výstupů
ČSÚ. Kromě češtiny je
webová prezentace k dispozici i v anglické mutaci. Aby
stránky odpovídaly očeká-

WEB ČSÚ JE PŘÍSTUPNÝ
I NEVIDOMÝM
vání a potřebám uživatelů,
probíhá každoročně u uživatelů statistických dat testování spokojenosti se službami ČSÚ. Dotazníky jsou
distribuovány prostřednictvím webu, v tištěné podobě jsou v době šetření
k dispozici v budovách ČSÚ
a zasílají se také jako příloha e-mailu uživatelům,
kteří se v době šetření obrátili na pracovníky informačních služeb s konkrétním
požadavkem.
Z výsledků ankety vyplývá,
že spokojenost uživatelů
je na velmi dobré úrovni
a předkládané údaje a výstupy jsou srozumitelné.

Téměř devět z deseti uživatelů získává statistická data
právě prostřednictvím webu
ČSÚ.
Český statistický úřad se
zařadil mezi první instituce v ČR, které začaly svá
data na internetu poskytovat formou tzv. otevřených
dat. Ta jsou zpřístupněna
způsobem, který neklade
zbytečné technické či jiné
překážky jejich dalšímu využití. V současné době jsou
ve formátu otevřených dat
k dispozici volební výsledky,
výsledky SLDB 2011 a data
Evropské unie.

Od roku 2007 jsou webové
stránky přístupné i lidem
s problémy zraku a nevidomým. Speciální čtečky totiž
umožňují převedení textů
do hlasového záznamu. Internetová prezentace ČSÚ
byla úspěšně podrobena
testování Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a odpovídá stupni
AA podle mezinárodní metodiky WCAG 2.0.
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ČSÚ TWEETUJE

ČSÚ NA SLIDESHARE

ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

EVROPSKÁ STATISTIKA

Dne 1. dubna 2011 spustil ČSÚ svůj účet na sociální
síti Twitter s účtem @statistickyurad. První zpráva byla:
„I když je dnes apríl, věřte
nám. Český statistický úřad
oficiálně spouští svůj účet
na Twitteru. Sledujte vše zajímavé ze světa statistiky!“
Týdně pošle ČSÚ dva až tři
tweety a má více než 5 tisíc
odběratelů.

Kromě Twitteru má ČSÚ
také svůj účet na Slideshare:
http://www.slideshare.net/
statistickyurad, kde zveřejňuje prezentace z tiskových
konferencí a zajímavé infografiky.

Zájemci o novinky z ČSÚ
si mohou objednat zasílání Rychlých informací,
analýz a komentářů, tiskových zpráv a právě vydaných
publikací prostřednictvím
RSS kanálů.
O novinkách právě vydaných
i plánovaných rovněž informuje Newsletter ČSÚ, který
je od roku 2014 zájemcům
rozesílán jednou týdně.

ČSÚ je provozovatelem národního centra pro podporu
uživatelů, kteří hledají či
pracují s evropskými statistickými informacemi. Zřizovatelem tohoto centra pod
názvem European Statistical
Data Support (ESDS) je Eurostat. Centrum odpovídá
na telefonické, e-mailové
i písemné dotazy týkající se
statistických dat o Evropské unii, publikací, databází
a použité metodiky.
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OTEVŘENÁ DATA

RYCHLÉ INFORMACE

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČSÚ nabízí od roku 2012
„otevřená data“. Jsou to informace a data bezplatně
a volně dostupná na internetu ve strukturované
a strojově čitelné podobě.
Na svých webových stránkách ČSÚ zpřístupnil nejdříve volební výsledky za
rok 2012 a postupně také
výsledky dalších voleb a Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Nejdůležitější statistické ukazatele (HDP, inflace, mzdy
aj.) vychází v podobě tzv.
Rychlých informací podle
přesně stanoveného kalendáře, který se zveřejňuje rok
předem. Rychlé informace
se objeví na webu ČSÚ vždy
v 9.00 hod. určeného dne.
To zajišťuje rovný přístup
k důležitým informacím pro
všechny zájemce.

Jde o aktuální informace
o důležitých akcích (např.
tiskových konferencích), vybraných statistických produktech a o zásadních událostech, které souvisí s ČSÚ.
Jsou jako základní nástroj
media relations rozesílány
především do médií a uveřejňovány na webových
stránkách ČSÚ.

ANALÝZY, KOMENTÁŘE,
ČASOVÉ ŘADY
Analýzy a komentáře jsou
oblíbené produkty ČSÚ,
které neprezentují zjištěné
statistiky pouze formou číselných tabulek, ale doplňují
je textem, dávají dohromady
souvislosti z různých oblastí
statistiky a detailně popisují
jejich vývoj. Vybrané statistické údaje jsou chronologicky uspořádané do časových řad, které jsou plně
metodicky srovnatelné.
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STATISTIKA: STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL

DEMOGRAFIE

Je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Českým statistickým úřadem od roku
1964. Strategickým cílem
periodika je tvořit platformu umožňující národním a mezinárodním statistickým a výzkumným
institucím prezentovat pokrok a výsledky komplexních analýz z oblastí
ekonomické, sociální a environmentální. Unikátnost
časopisu spočívá v jeho prvotním zaměření na prezentaci kvalitních analytických

Je jediným recenzovaným
odborným demografickým
časopisem v ČR s tradicí od
roku 1959. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji
v ČR i v zahraničí. Poskytuje
data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních
cenzů. Vychází 4x ročně,
z toho jednou v anglické
verzi.
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výstupů, které jsou součástí
podpory rozhodovacích
procesů, a originálních metodik v oblasti statistiky. Vychází 4x ročně pouze v anglické verzi. Navazuje na
Československý statistický
věstník, který začal úřad vydávat již v roce 1920.

Časopis Demografie na
konci roku 2014 obdržel
doporučení k opětovnému
zařazení na seznam vědeckých periodik registrovaných v bibliografické a citační databázi Scopus.

STATISTIKA&MY
Časopis Statistika&My začal vycházet v lednu 2011
a nahradil věstník Zpravodaj ČSÚ. Měsíčník informuje o aktuálním dění
v Českém statistickém
úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných
a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR a o jejích obyvatelích včetně mezinárodního srovnání.
Uveřejňuje informace
o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracov-

NÁZOR POROTY
níků, o seminářích a akcích, na nichž se ČSÚ podílí,
i o dalších aktivitách. Kromě
tištěné verze byl časopis od
počátku své existence zveřejňován také na webu ČSÚ.
Nejprve v podobě pdf souboru, od roku 2013 v html
podobě a od roku 2014
již má vlastní internetové
stránky www.statistikaamy.
cz. Od roku 2014 vychází
také v tabletové verzi pro
iOS a Android.
Ve své relativně krátké historii získal časopis Statis-

tika&My řadu ocenění.
V roce 2013 se v soutěži PR
klubu Zlatý středník umístil
na třetím místě v kategorii
nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.
V únoru 2014 zvítězil v prvním ročníku Fénix content
marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru.

Názor poroty soutěže Fénix
content marketing:
„Zajímavý obsahově a graficky, všestranná využitelnost.
Atraktivní zpracování. Edukativní charakter. Odborné
téma a odborný styl zpracované tak, aby mohl být využitelný širokou škálou příjemců.
Popularizace statistických výsledků. Zpracování dat a infografiky. Kvalitní tisk a celé vyznění. Úroveň textů se zbavila
administrativního patosu.“
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ROČENKY A PUBLIKACE
Ročenky jsou významné
publikace ČSÚ s ročními
údaji z vybraných oblastí
statistik. Kromě Statistické ročenky České republiky, která za aktuální státní
útvar vychází již od roku
1920, nikoliv však v nepřerušované časové řadě, vycházejí i ročenky jednotlivých krajů. Dlouhou tradici
mají také demografické ročenky, které pod starším
názvem Pohyb obyvatelstva obsahují údaje již za
rok 1919. V současné době
vydává ČSÚ nejen Demografickou ročenku České
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HISTORICKÉ ROČENKY
republiky, ale vychází i demografické ročenky za
menší územní celky (kraje,
města, správní obvody
obcí s rozšířenou působností, okresy apod.) a dále
ročenky vědy, technologií a inovací a také různé
mimořádné historické ročenky.
Speciální publikace obsahují výstupy z jednotlivých
statistik. Jde buď o soubory datových tabulek
a metodických informací,
nebo je obsah navíc doplněn komentářem, grafy či
kartogramy.

Termíny zveřejnění jsou
dopředu stanoveny v Katalogu produktů. Většina
publikací je dostupná jen
v elektronické formě na
webových stránkách, vybrané tituly mají i tištěnou
podobu.

V roce 1985 vydal statistický úřad Historickou statistickou ročenku ČSSR. Takto
koncipovanou ročenku vydávalo v té době pouze několik statistických úřadů na
světě, např. USA, Francie,
Kanada a SSSR.
Mnohem později úřad vydal
publikaci Historie a současnost lesního a vodního hospodářství, Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České
republice, Historickou ročenku statistiky energetiky
a Historickou ročenku národních účtů 1990 až 2010.

ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÁ KNIHOVNA A PRODEJ PUBLIKACÍ
Knihovna ČSÚ patří v České
republice k nejstarším oborovým odborným knihovnám se specializovaným
fondem. Její zrod je těsně
spojen s rozvojem české
a státní statistiky. Statistická kancelář brzy po svém
vzniku v roce 1858 začala
systematicky budovat svoji
příruční knihovnu, do níž
většinu přírůstků získávala
výměnou za vlastní materiály. Fond využívali převážně pracovníci kanceláře.
Knihovna se později stala
součástí Zemského statistického úřadu království

Českého a v roce 1919 byla
začleněna do nově vzniklého Státního úřadu statistického. Je nadále součástí
jeho nástupců, nyní Českého statistického úřadu,
a je zpřístupněna veřejnosti.
V roce 1919 měla knihovna
14 tisíc svazků. Před povodní v roce 2002 to bylo
již téměř 200 tisíc publikací.
Povodeň knihovnu umístěnou v přízemí budovy
v Praze-Karlíně zcela zdevastovala, zbylo pouze několik tisíc publikací, které
v té době byly umístěny
v depozitáři v Bohnicích.

Ihned po povodních se rozběhly práce na částečné obnově fondu, a to hlavně formou sbírek z nezatopených
prostor ČSÚ a velkorysých
darů od různých českých
i zahraničních institucí. Zahraniční statistické úřady,
se kterými si knihovna ČSÚ
vyměňuje publikace desítky let, přispěly často celými komplety svých ročenek a dalších statistických
materiálů. Dodnes knihovna
doplňuje fond dary od soukromých osob a českých institucí. Většinu publikací
má knihovna nyní v jednom

výtisku, proto jsou čtenářům k dispozici pouze prezenčně.
V původní knihovně byly
zcela zničeny i lístkové katalogy. Dnes je fond průběžně
zpracováván elektronicky
a informace o publikacích
mohou nyní uživatelé najít
v on-line katalogu na internetu: http://library.czso.cz/.
Knihovna ČSÚ má registrovány téměř dva tisíce čtenářů. Každý z nich si průměrně ročně půjčí sedm
svazků knih a časopisů.
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STATISTIKA: INVESTICE
DO BUDOUCNOSTI

MEZINÁRODNÍ ROK
STATISTIKY

Český statistický úřad pořádal v září 2009 ve spolupráci s Českou národní
bankou a Vysokou školou
ekonomickou v Praze mezinárodní konferenci Statistika: Investice do budoucnosti. Tato akce navázala na
velmi úspěšnou stejnojmennou konferenci, která se konala v září 2004. Obou akcí
se zúčastnily stovky odborníků z celého světa.

Rok 2013 byl vyhlášen Mezinárodním rokem statistiky. Český statistický úřad
se do Mezinárodního roku
statistiky zapojil jako jedna
z 2 340 institucí z celého
světa. Cílem projektu byla
snaha zviditelnit statistiku
jako vědu, která zásadním
způsobem pomáhá při řešení národních i celosvětových problémů. Od ledna
2014 projekt pokračuje dál,
ale už pod názvem Svět statistiky.
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NEJLEPŠÍ STATISTICKÝ PLAKÁT
Český statistický úřad se ve
spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze
podílí na organizaci národního kola mezinárodní soutěže Nejlepší statistický
plakát. Tato soutěž je vyhlašována v rámci Mezinárodního projektu statistické
gramotnosti.
Statistickou gramotnost lze
chápat jako soubor znalostí
a dovedností, díky nimž lze
zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.
Soutěž je určena pro žáky
základních a studenty středních škol a jejím cílem je
snaha pomoci studentům
se zlepšováním dovednosti
popsat své prostředí po-

mocí statistiky a použít statistiku jako nástroj k hledání
smyslu v každodenním životě.
V roce 2013 bylo do národního kola soutěže zasláno celkem 37 plakátů,
z toho 12 ze základních
a 25 ze středních škol. Vítězné plakáty z obou věkových kategorií se zúčastnily
mezinárodního kola, které
proběhlo na konferenci pořádané International Statistics Institute v Hongkongu.

ÚČAST NA VELETRHU SVĚT KNIHY

CENA PŘEDSEDKYNĚ ČSÚ A REKTORA VŠE

V roce 2013 ČSÚ poprvé
prezentoval své publikace
a výsledky zjišťování na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, který se od
roku 1995 koná v Praze.
Během čtyř výstavních dní
v roce 2013 se u stánku
ČSÚ zastavilo zhruba
1,2 tis. osob, tj. asi 4 % ze
všech návštěvníků. V následujícím roce už měl výstavní stánek ČSÚ dvojnásobnou velikost a i počet
návštěvníků, které něčím
zaujal, byl téměř dvojnásobný: 2,3 tisíc. To bylo
asi 6 % z celkového počtu
osob, které zavítaly na jubilejní 20. ročník knižního
veletrhu.

Za vznikem ceny stála především snaha ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní
i mezinárodní statistiky.
Cenu lze však i chápat jako
jeden z kroků v rámci popularizace statistiky.
Na jedné straně je nástrojem prezentace úspěchů
statistiky, na straně druhé
pak prostředkem vyjádření
odborného uznání. Datum
udělování ceny nebylo zvoleno náhodně. Na 30. dubna
totiž připadá výročí narození matematika a všestranného vědce Carla Friedricha
Gausse, který značně obohatil i statistickou vědu.
Historicky prvním nositelem ceny se v roce 2013 stal

ČSÚ upoutal svojí výlučností: na rozdíl od jiných
vystavovatelů prezentoval
více čísel než slov.
Mnozí návštěvníci se
kromě vystavených publikací zajímali i o webové
stránky úřadu, radili se,
kde mohou najít příslušné
informace, jakým způsobem získají data, která potřebují.

Lubomír Cyhelský, který
většinu své kariéry zasvětil vědecké a pedagogické
činnosti a přispěl k výchově
řady českých i slovenských
statistiků. Laureátem druhého ročníku Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE
se stal statistik, autor řady
publikací, významný pedagog a akademický pracovník Jan Seger.
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INFORMAČNÍ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ
SLUŽBY

STATISTICKÁ MIKRODATA PRO ÚČELY
VĚDECKÉHO VÝZKUMU

Na dotazy uživatelů rychle,
fundovaně a ochotně odpovědí pracovníci informačních služeb. Podávají
nejen konkrétní informace,
ale i vysvětlují odborné
pojmy, zprostředkovávají
údaje z databází nebo zajišťují zaslání výpisu o míře
inflace. Poskytují rovněž
údaje o právě konaných
statistických zjišťováních
a na požádání ověřují tazatele ČSÚ.

ČSÚ může ze zákona poskytnout důvěrné statistické
údaje právnickým tuzemským i zahraničním osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum,
a to právě pro účely vědeckého výzkumu a na základě
uzavřené smlouvy. Smlouva
stanoví podmínky ochrany
důvěrnosti poskytnutých
údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropské unie.
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Informační služby jsou dostupné v ústředí Českého
statistického úřadu i na
všech krajských pracovištích. Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Vědečtí pracovníci získají anonymizovaná data,
která neumožňují přímé určení zpravodajské jednotky,
jíž se údaje týkají. Nedílnou součástí smlouvy je výzkumný projekt a složení
slibu mlčenlivosti všemi
osobami, které budou
s daty pracovat. Data jsou
zpoplatněna podle aktuálního ceníku.
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VEŘEJNÁ DATABÁZE
Dne 1. ledna 2006 zveřejnil
ČSÚ na svých internetových
stánkách on-line prezentaci
statistických dat z veřejné
databáze (VDB). Nabídka
dat se stále rozšiřuje a postupně se zde objevují statistické údaje ze všech oblastí, počínaje souhrnnými
charakteristikami ČR a jejích
částí, přes podrobnější údaje
demografické, sociální, ekonomické a environmentální
statistiky až po údaje mezinárodního srovnání a výsledky voleb. Samozřejmou
součástí VDB se stala i data
regionální statistiky nebo
výsledky sčítání lidu. V první
etapě nabídla VDB výběr jen
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DATABÁZE
DEMOGRAFICKÝCH
ÚDAJŮ ZA OBCE ČR
z předdefinovaných tabulek.
Nyní je možné v omezeném
rozsahu generovat z databáze i tabulky ve struktuře,
kterou si definuje sám uživatel. Údaje jsou dostupné i ve
formě tabulek, grafů a kartogramů.
Ve VDB lze vyhledat údaje
nejen za kraje, okresy, ale
i za jednotlivé obce. VDB
obsahuje jen agregovaná
statistická data. Je zajištěna
ochrana důvěrnosti prezentovaných údajů. Data čerpá
nejen z výsledků zpracování
statistických úloh v ČSÚ, ale
využívá rovněž statistické
údaje z externích a administrativních zdrojů, především

z pracovišť státní statistické
služby.
VDB je provázaná se statistickým metainformačním systémem. Každý údaj
je identifikován pomocí metainformací vymezujících
věcnou, časovou a prostorovou dimenzi. Výhledově
bude ke každému údaji připojena informace o kvalitě údaje, důvěrnosti, zdroji,
kontaktní osobě a bohatá
škála dalších informací. VDB
je připravovaná jako vícejazyčný informační systém.
Má již několik desítek milionů údajů a nabízí i možnost prezentace statistických
dat v animovaných grafech.

Databáze obsahuje údaje
o sňatcích, rozvodech a potratech v letech 1991 až
2013. Archivuje údaje za
obce ČR o územních změnách, počtech obyvatel, narozených, zemřelých a o stěhování za roky
1971 až 2013. Data jsou přístupná přes interaktivní
mapu ČR ve formátu xls.

REGIONÁLNÍ
DATABÁZE
Regionální databáze vznikaly od roku 1991 se záměrem ukládat v jednotném
systému základní informace
o všech obcích v České republice. Původní pasporty
technické a občanské vybavenosti, které se vyplňovaly v podobě papírových
karet na okresních odděleních ČSÚ v 80. letech minulého století, nahradila první
databáze, která obsahovala několik stovek ukazatelů s definovanou metodikou. Jednalo se o databázi
městské a obecní statistiky
s doplněnými informacemi
o částech statutárních měst

– městský informační systém (MOS/MIS). Struktura
ukazatelů ve 20 kapitolách
pokrývala demografickou,
sociální, ekonomickou i environmentální oblast. Vedle
databáze MOS/MIS vznikla
i databáze s informacemi
za kraje, okresy a později
správní obvody s rozšířenou působnosti – databáze
KROK. Dodnes obě tyto databáze představují žádaný
produkt, který se uživatelům nabízí každoročně ve
formě CD včetně číselníků
územních jednotek a používaných ukazatelů.

DATABÁZE
PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

DATABÁZE
ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU

V databázi přeshraniční
spolupráce (CBFD) jsou
k dispozici údaje za administrativní území tří partnerských území (Česko, Sasko,
Polsko). Data se týkají jak
základních administrativních, tak i neadministrativních územních celků včetně
euroregionů. K dispozici
jsou rovněž profily jednotlivých partnerských zemí. Vedle datové části naleznou
uživatelé i základní metadata – definice ukazatelů,
základní popis statistických
úloh (statistik) a vymezení
hierarchie územních celků.

Databáze zahraničního obchodu umožňuje zobrazit
dovoz, vývoz, bilanci a obrat zahraničního obchodu
podle zbožových kategorií a jednotlivých zemí. Je
dostupná v české i anglické verzi a výstupem může
být tabulka nebo graf. Data
jsou k dispozici od ledna
1999, údaje za aktuální měsíc se zveřejňují se zhruba
40denním zpožděním.
Data za období 1993–1999
jsou pouze na vyžádání.
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DATABÁZE
ROČNÍCH NÁRODNÍCH
ÚČTŮ ČR
Databáze ročních údajů
z národních účtů obsahuje
informace v časové řadě od
roku 1990. Databáze zahrnuje detailní údaje například o HDP ve výrobní, výdajové i důchodové metodě
nebo údaje o výdajích na
konečnou spotřebu domácností. Uživatel zde nalezne
i účty institucionálních sektorů, tabulky dodávek
a užití a také regionální
účty a satelitní účet neziskových institucí. K dispozici
je i detailní metodika k sestavování národních účtů.
Databáze je v české i anglické verzi.
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DATABÁZE EUROSTATU
V ČEŠTINĚ

REGISTR SČÍTACÍCH
OBVODŮ A BUDOV

DATABÁZE
UBYTOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ ČR

Jde o vybrané tabulky mezinárodního srovnání států
Evropské unie a některých
dalších zemí přeložené do
češtiny (více než 1 100 tabulek). Databáze je ve spolupráci s Eurostatem denně
aktualizována.

Registr sčítacích obvodů
a budov je veřejný seznam spravovaný na základě zákona o státní statistické službě. Byl založen
v roce 1997. Registr obsahuje soustavu územních
prvků a územně evidenčních jednotek, budov nebo
jejich částí (vchodů) s přidělenými popisnými nebo
evidenčními čísly. V registru lze vyhledávat budovy,
obce, městské části, katastrální území, základní sídelní
jednotky a údaje o nich.
Údaje lze prohlížet v mapách (v tematických mapových vrstvách).

Databáze poskytuje seznam hromadných ubytovacích zařízení v České republice, a to až do úrovně
obcí. Data jsou k dispozici
přes interaktivní mapu ČR.
U ubytovacích zařízení je
uvedena i adresa a kapacita
(z důvodu ochrany individuálních údajů pouze jako
interval).

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB
Společně s dalšími registry
veřejné správy byl 1. července 2012 spuštěn i základní registr osob (ROS).
Správcem tohoto registru je ČSÚ, ovšem zapisovat a měnit údaje mohou
pouze tzv. editoři, tj. orgány
a instituce, které v současnosti mají zákonnou povinnost právnické a podnikající
fyzické osoby registrovat. ROS eviduje právnické
osoby a organizační složky
právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních
osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační
složky státu a orgány veřejné moci.

REGISTR
EKONOMICKÝCH
SUBJEKTŮ
Smyslem ROS je zpřístupnit orgánům veřejné moci
aktuální informace o všech
osobách jednotným způsobem, zjednodušit způsob přidělování identifikačních čísel osob (IČ), přispět
ke snížení administrativní
zátěže a zefektivnit tím systém státní správy.
V souvislosti s fungováním
ROS se také zvýšila bezpečnost osobních údajů, kdy
doposud používané rodné
číslo bylo nahrazeno specifickým agendovým identifikátorem fyzické osoby
(AIFO). Každá agenda má
pro danou osobu přiřazen
vlastní unikátní identifikátor. To zabrání neoprávněnému propojování osob-

ních údajů fyzické osoby
z různých agend. Generátor
identifikátorů spravuje Úřad
na ochranu osobních údajů.
Prostřednictvím kontaktních
míst CzechPoint nebo datových schránek mohou fyzické osoby či statutární zástupci jménem právnických
osob zjistit, jaké referenční
údaje se o nich v ROS vedou, kdo je aktualizoval
a které orgány veřejné moci
jejich údaje v uplynulém kalendářním roce využívaly.

ČSÚ spravuje pro statistické
účely také registr ekonomických subjektů (RES). Ekonomickým subjektem je každá
právnická osoba, organizační
složka státu, která je účetní
jednotkou, podílový fond
a fyzická osoba, která má
podle zvláštního právního
předpisu postavení podnikatele. RES se průběžně aktualizuje údaji ze základního
registru osob a dalších administrativních zdrojů. Stav
ke konci měsíce je přístupný
na webových stránkách ČSÚ.
Čtvrtletně jsou k dispozici
informace o počtu evidovaných subjektů podle vybraných třídících hledisek.
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KLASIFIKACE A ČÍSELNÍKY
Další ze zodpovědností ČSÚ
spočívá ve správě statistických klasifikací a číselníků.
Ty napomáhají třídit různé
jevy sledované statistikou.
Cílem je zabezpečit jednotný výklad a porovnatelnost statistických údajů jak
na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
Klasifikace se vyznačují tím,
že mají hierarchickou strukturu. To znamená, že se
skládají z několika vzájemně
provázaných úrovní, kdy
nejvyšší úroveň klasifikace
třídí jevy pouze do hrubých
kategorií a naopak nejnižší
úroveň klasifikace jde do
velkého detailu.
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Tímto je umožněno sledovat jevy v požadované míře
podrobnosti a mezi jednotlivými úrovněmi klasifikace
libovolně přecházet.
Klasifikace jsou standardizovány na mezinárodní
úrovni. ČSÚ je přebírá
a v případě potřeby je dále
zpodrobňuje pro účely jejich národního využití.
Všechny platné statistické
klasifikace jsou závazné jak
pro orgány vykonávající
státní statistickou službu,
tak pro zpravodajské jednotky, které poskytují údaje
pro statistická zjišťování
prováděná státní statistickou službou.

Číselníky se od klasifikací
liší tím, že nemají hierarchickou strukturu. Jsou výčtem numerických nebo
alfabetických kódů a jim
přiřazených významů.
ČSÚ spravuje klasifikace
i číselníky ve speciální
k tomu určené databázi, jejíž obsah je prezentován
i na internetových stránkách ČSÚ.
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SEZNAM ZKRATEK
AES – Šetření o vzdělávání dospělých
AIFO – agendový identifikátor fyzické
osoby
CBFD – databáze přeshraniční
spolupráce
CDV – Centrum dopravního výzkumu
CERGE–EI – Centrum pro
ekonomický výzkum a doktorské
studium Univerzity Karlovy v Praze
a Národohospodářského ústavu
Akademie věd České republiky
CIS – šetření o inovacích
COP – Kodex evropské statistiky
CRO – centrální registr obyvatel
CVTS – šetření o dalším odborném
vzdělávání zaměstnaných v
podnicích
CZ-NACE – klasifikace ekonomických
činností
CZ-NUTS – normalizovaná klasifikace
územních celků v České republice
ČHMÚ – Český hydrometeorologický
ústav
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ČR – Česká republika
ČSAV – Československá akademie
věd
ČSFR – Československá federativní
republika
ČSR – Československá republika
ČSSR – Československá socialistická
republika
ČSSZ – Česká správa sociálního
zabezpečení
ČSÚ – Český statistický úřad
DG ECFIN – Generální ředitelství pro
ekonomické a finanční záležitosti
DGINS – ředitelé národních
statistických úřadů
ECB – Evropská centrální banka
EHIS – Evropské výběrové šetření
o zdraví
EHK – Evropská hospodářská komise
EK – Evropská komise
ENERGO – šetření spotřeby paliv a
energie v domácnostech
EP – Evropský parlament

ESA – Evropský účetní systém
ESDS – Evropské centrum pro
podporu uživatelů
ESS – Evropský statistický systém
ESTP – European Statistical Training
Programme
EU – Evropská unie
EU-SILC – The European Union
Statistics on Income and Living
Conditions
FAO UN – Organizace pro výživu
a zemědělství při OSN
FSÚ – Federální statistický úřad
HDP – hrubý domácí produkt
IČ – identifikační číslo osoby
ILO – Mezinárodní organizace práce
IPP – index průmyslové produkce
ISEO – informační systém evidence
obyvatel
ISI – Mezinárodní statistický institut
ISP – index stavební produkce
KROK – databáze s informacemi za
kraje a okresy

LFS – Labour Force Survey
MOS/MIS – regionální databáze
městské a obecní statistiky
MPSV – Ministerstvo práce
a sociálních věcí
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
NUTS – Klasifikace územních
statistických jednotek
OECD – Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj
OKEČ – odvětvová klasifikace
ekonomických činností (od 1. 1. 2008 ji
nahradila CZ-NACE)
OSN – Organizace spojených národů
OSVČ – osoba samostatně výdělečně
činná
PČR – Parlament České republiky
PRODCOM – statistika průmyslových
výrobků a služeb
PS PČR – Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky
REGIO – evropská regionální databáze

RES – registr ekonomických subjektů
ROS – základní registr osob
RVHP – Rada vzájemné hospodářské
pomoci
SIS – statistický informační systém
SLDB – sčítání lidu, domů a bytů
SO ORP – správní obvod obce
s rozšířenou působností
SPC – Výbor pro statistické programy
SR – Slovenská republika
SRÚ – statistika rodinných účtů
SSSR – Svaz sovětských socialistických
republik
SSÚ – Státní statistický úřad
SŠÚ – Slovenský štatistický úrad
SÚS – Státní úřad statistický
TSA – satelitní účet cestovního ruchu
TQM – Total Quality Management
UK – Univerzita Karlova v Praze
ÚKLKS – Ústřední komise lidové
kontroly a statistiky
UNESCO – Organizace Spojených
národů pro výchovu, vědu a kulturu

UNICEF – Dětský fond OSN
ÚÚSKS – Ústřední úřad státní kontroly
a statistiky
ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických
informací a statistiky České republiky
VaV – výzkum a vývoj
VDB – veřejná databáze Českého
statistického úřadu
VŠCR – výběrové šetření cestovního
ruchu
VŠE – Vysoká škola ekonomická
v Praze
VŠIT – výběrové šetření
o informačních a komunikačních
technologiích v domácnostech a jejich
využívání jednotlivci
VŠPS – výběrové šetření pracovních sil
VÚMS – Výzkumný ústav
matematických strojů
VÚSC – vyšší územně správní celek
ZSV – základní stavební výroba

133

SEZNAM ZKRATEK A LITERATURA //

LITERATURA
Československá statistika v prvním
desetiletí republiky. Praha: Státní úřad
statistický, 1928.
Československý statistický věstník 1920.
Praha: Státní úřad statistický, 1920.
Český statistický úřad. www.czso.cz.
Příběh statistiky. Praha: ČSÚ 2013, 50 s.
Statistika a kontrola 1962. Praha:
Ústřední úřad státní kontroly
a statistiky, 1962.
ČEŠKA, J. Statistical surveying in the
Protectorate of Bohemia and Moravia.
In: Statistika 2008,1, s. 65–77.
FIALOVÁ, L. ET AL. Dějiny obyvatelstva
českých zemích. Praha: Mladá fronta,
1996, 400 s.

134

HALÁS, M. – ŘEHÁK, S. Příspěvek
k „anatomii“ společného pohraničí
České republiky a Slovenské republiky.
In: Geografický časopis, 2008, 3,
s. 279–298.

PODZIMEK, J. Vývoj československé
statistiky v událostech a datech
1945–1975. Praha: Výzkumný ústav
sociálně ekonomických informací,
1976, 54 s.

HLEDÍKOVÁ, Z. – JANÁK, J. –
DOBEŠ, J. (EDD.). Dějiny správy
v českých zemích od počátku státu
po současnost. Praha: Lidové noviny,
2005, 570 s.

PODZIMEK, J. Vývoj československé
statistiky v událostech a datech
1919–1945. Praha: Výzkumný ústav
sociálně ekonomických informací,
1979, 118 s.

PODZIMEK, J. Súpis štatistických
prameňov dotýkajúcich sa územia
Československa pre roky 1939–1945.
Bratislava: Ústredná ekonomická
knižnica, 1974, 265 s.

PODZIMEK, J. 70 let československé
státní statistiky. Praha: Federální
statistický úřad, Výzkumný ústav
sociálně ekonomických informací
a automatizace v řízení, 1989, 223 s.

PODZIMEK, J. Vývoj čs. statistiky do
vzniku Státního úřadu statistického.
Praha: Výzkumný ústav sociálně
ekonomických informací, 1974, 309 s.

ZÁVODSKÝ, P. 80 let samostatné státní
statistické služby na území ČR.
In: Statistika, 1999, 1, s. 7–13.

KONTAKT
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
TEL.: 274 052 304 | 274 052 648 | 274 052 451
E‑MAIL: infoservis@czso.cz

www.czso.cz

135

© ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Text: Eva Kačerová a kol.
Grafická úprava: Veronika Wölfelová
Vydal: Český statistický úřad, 2015
Tisk: Tiskárna Kleinwächter
Obrazový materiál:
Český statistický úřad
Shutterstock.com
Wikimedia commons
Pixabay.com
Jan Hodač
Herbert Slavík: portrét Miloše Zemana
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

ISBN: 978-80-250-2612-0

136

