10. ORGANIZAČNÍ STATISTIKA
Datovým zdrojem pro organizační statistiku je Registr ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným
seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění
pozdějších předpisů. Registr se využívá především pro přípravu a realizaci statistických zjišťování. Je průběžně
aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších
administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1. 7. 2012 se hlavním zdrojem pro jeho
aktualizaci stal Registr osob (ROS).
V RES jsou evidovány právnické osoby včetně organizačních složek státu a fyzické osoby, které mají postavení
podnikatele. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, zemědělské
podnikatele – fyzické osoby, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a od roku
2014 zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob. Obchodní společnosti zahrnují veřejné
obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti a od roku 2010
i evropská hospodářská zájmová sdružení a evropské společnosti. Družstva zahrnují i evropské družstevní společnosti.
V souvislosti s novým Občanským zákoníkem došlo od 1. 1. 2014 k rozsáhlé změně v evidenci občanských sdružení.
Aktivní občanská sdružení byla převedena do nových právních forem - nejčastěji spolek (dříve právní forma sdružení)
a pobočný spolek (dříve organizační jednotka sdružení), které jsou vedeny ve spolkovém rejstříku.
Ke stejnému datu byly subjekty s právní formou zahraniční osoba převedeny do nových forem: odštěpný závod
zahraniční právnické osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, organizační složka zahraniční nadace
a především zahraniční fyzická osoba a dále odštěpný závod zahraniční fyzické osoby. Podrobnější členění umožnilo
rozlišit zahraniční fyzické a zahraniční právnické osoby (od 1. 1. 2014).
Členění RES podle převažující činnosti odpovídá sekcím Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Zařazení
subjektů do institucionálních sektorů vychází z Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů (dle ESA 2010).
Jednotlivé sektory (subsektory) zahrnují subjekty, které mají podobné základní činnosti, funkce a ekonomické chování
a patří ke stejnému typu výrobce. Sektor domácností zahrnuje jednotlivce nebo skupiny jednotlivců jako konečné
spotřebitele a drobné podnikatele produkující tržní výrobky a služby (řemeslníky, zemědělské podnikatele – fyzické
osoby, soukromé lékaře, advokáty, daňové poradce apod.), společenství vlastníků jednotek a od roku 2014 i zahraniční
fyzické osoby (dříve zahrnuty mezi soukromé podniky pod zahraniční kontrolou).
Subjektem se zjištěnou aktivitou je ten, který vykazuje ekonomickou aktivitu podle informací ze statistických zjišťování
nebo z administrativních zdrojů.

Statistická ročenka kraje 2017

