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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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