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Vážení a milí přátelé,
ráda bych vám poděkovala za vaši celoroční přízeň a čte-
nářskou náklonnost. Rokem 2015 vás Český statistický úřad 
provázel nejen prostřednictvím deseti vydání časopisu Sta-
tistika&My, který mimo jiné již poněkolikáté získal prestižní 
ocenění v soutěži Zlatý středník, ale i pomocí stovek Rychlých 
informací, časových řad, publikací, analýz a komentářů. S vy-
sokou odpovědností jsme vám přinášeli spolehlivé a objek-
tivní údaje o růstu ekonomiky, o mzdách a zaměstnanosti, 
průmyslu a energetice, příjmech domácností, vědě, kultuře 
nebo životním prostředí. Kromě toho jsme zabezpečili se-
čtení výsledků nových, opakovaných či dodatečných voleb 
do zastupitelstev 94 obcí a městských částí.

Obrovský dík za to patří všem zaměstnancům Úřadu, 
kteří v letošním roce pracovali s tradičně vysokým nasa-
zením na tom, aby byly veškeré statistické informace pu-
blikovány v maximální kvalitě a v řádných termínech. Le-
tošní rok přitom na řadu z nich kladl další velmi náročné 
úkoly v souvislosti s modernizací ČSÚ, kdy řada produkč-
ních procesů probíhala paralelně jak ve starém režimu, tak 
na bázi nových nástrojů. Bez úsilí všech těchto kolegů by 
nebylo možné realizovat mise a vize Úřadu ani zajišťovat 
plnou spokojenost uživatelů dat i respondentů.

Své úkoly budeme nezávisle a odpovědně plnit i v roce 
příštím s vědomím, že statistické informace ČSÚ, na které 
spoléháte, používáte nejen při práci či studiu, ale zejména 
i jako podklad pro významná manažerská rozhodnutí. 

Na závěr mi dovolte, abych jménem vedení Úřadu po-
přála do nového roku všem našim čtenářům, zaměstnan-
cům, ale i všem spolupracovníkům a přátelům mnoho 
úspěchů v pracovním i soukromém životě. Přeji pevné 
zdraví, hodně elánu, dobrou náladu a stále úsměv na tváři. 
Ať rok 2016 přinese každému do života něco radostného 
a nevšedního. Ostatně i kalendář tomu přeje – vždyť bu-
deme mít k dispozici o jeden celý den navíc. 

Iva Ritschelová
předsedkyně ČSÚ



4 11–12/2015 – ROČNÍK 5 – STATISTIKA&MY

ROZHOVOR

Jak byste popsala končící rok?
Každý konec roku s sebou přináší chvíle 
bilancování a hodnocení dosažených 
výsledků. Rok 2015 byl pro Úřad rokem, 
ve kterém byla věnována zvýšená po-
zornost plnění úkolů, které vyplynuly 
z přechodu na nové nástroje vyvinuté 
v rámci projektu Redesign statistického 
informačního systému. V této souvis-
losti byl a do budoucna bude zvýšený 
tlak na naše pracovníky, pokud se 
týká nutnosti rozšiřování odborných 
znalostí.

Čím dalším pro vás byl letošek vý-
znamný?
Obecně se rok 2015 se do historie naší 
statistiky zapíše zejména dvěma mez-
níky. Byla totiž přijata novela nařízení 
o evropské statistice, která význam-
ným způsobem posiluje postavení 
a koordinační úlohu národních stati-
stických institucí a zároveň poskytuje 
široký a hlavně jednoznačný mandát 
k využívání administrativních zdrojů 
dat, která jsou pro potřeby statistiky vy-
užitelná. Zároveň to byl rok pilotní a ni-
koliv bezbolestné implementace slu-
žebního zákona do praxe. Já osobně 
předpokládám, že odstranění jeho sla-
bých stránek a nedostatků bude trvat 
několik let a neobejde se bez negativ-
ních dopadů jak na samotné zaměst-
nance, tak na jednotlivé instituce.

Co konkrétně novela o evropské sta-
tistice pro ČSÚ znamená?
Jejím hlavním přínosem je to, že ko-
nečně dává jasný a zejména právně zá-
vazný signál vlastníkům administrativ-
ních zdrojů dat k tomu, aby tato data 

– pokud jsou použitelná pro statistické 
účely – sdíleli či aktivně participovali na 
jejich případné úpravě. Je sice pravda, 
že podobné oprávnění národního stati-
stického úřadu využívat administrativní 
zdroje je již více než dvě dekády zakot-
veno v právním řádu České republiky, 
nicméně v každodenní praxi vždy zá-
leželo na konkrétním resortu, do jaké 
míry s námi v rámci sdílení dat spolu-

pracoval, případně toto naše oprávnění 
relativizoval. Nové evropské nařízení, 
jehož znění je jednoznačnější, dává sta-
tistice velmi silnou oporu.

Daří se tedy prosadit přístup k admi-
nistrativním datům?
Výsledky se dostavují pomalu, ale 
jsou již vidět. Měli jsme jednání s Úřa-
dem vlády, který sdílí náš názor a sou-
hlasí s tím, že novela poskytuje statis-
tice pevnější mandát při rozhodování 
o využití administrativních zdrojů dat. 
V ruce máme také stanovisko Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, což na-
pomáhá zahájit spolupráci s řadou 
resortů, které dosud nebyly myšlence 
sdílení dat nakloněny. Samozřejmě 
problematika předávání administra-
tivních dat statistickému úřadu bude 
vždy otázkou součinnosti obou stran. 
Důležité však je, že se nyní nově bu-
deme moci soustředit spíše na nasta-
vení IT technologií, postupů předávání 
dat, zabezpečení a kontroly dat než na 

vyčerpávající a občas velmi demotivu-
jící argumentační spory kolem určité 
právní nejistoty konkrétních osob s roz-
hodovací pravomocí.

Obsahuje novela ještě nějaká nová 
ustanovení?
Mimo jiné explicitně stanovuje roli ná-
rodních vlád v oblasti podpory nezávis-
losti a zabezpečení institucionálních 

podmínek pro efektivní fungování ná-
rodní statistiky. Pro tyto účely ukládá 
členským státům přijetí tzv. Commit-
ment on Confidence, resp. Závazku 
o důvěryhodnosti statistiky. Doslovný 
překlad možná může vyvolávat zavá-
dějící asociace, nejedná se však o ná-
pravu stávajícího stavu věcí. Smyslem 
Závazku je, aby jednotlivé vlády po-
tvrdily a deklarovaly význam důvěry-
hodné a spolehlivé statistiky s důrazem 
na zajištění podmínek pro její zacho-
vání a rozvoj.

Bude takový Závazek přijat i v Česku?
V České republice byly principy ne-
závislosti a důvěryhodnosti statistiky 
vždy respektovány, což se mimo jiné 
projevuje v důvěře, které se ČSÚ i celá 
státní statistická služba ve společnosti 
těší. V současnosti vedeme diskuse na 
nejvyšší úrovni o možnostech podpisu 
a konkrétním obsahu Závazku, které 
ještě budou nějakou dobu pokračo-
vat. Podobné debaty se vedou i v řadě 

Očekávám zlom 
v oblasti sdílení dat 
Končící rok přinesl Českému statistickému úřadu řadu změn. Nejen v návaznosti 
na nařízení o evropské statistice jím rezonovala debata o nezávislosti národních 
statistických úřadů, upozorňuje předsedkyně Iva Ritschelová. Ptali jsme se jí i na přístup 
k administrativním zdrojům dat či implementaci služebního zákona.

Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

Nové evropské nařízení dává statistice  
velmi silnou oporu.
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dalších zemí EU. Na stole je i varianta 
podpisu Závazků v rámci skupiny zemí. 

Čeho konkrétně by se měl Závazek 
týkat?
V podstatě by mělo jít o formální vyjá-
dření závazku vlády přijímat všechna 
opatření nezbytná pro zachování a udr-
žení důvěry ve statistiku i v budoucnu. 
Příloha Závazku by mohla obsahovat 
opatření, jejichž cílem by bylo zajištění 
dalšího pokroku v rámci naplňování zá-
sad Kodexu evropské statistiky. V úvahu 
přichází například vyšší vládní podpora 
aktivit ČSÚ v oblasti přístupu ke kva-
litním administrativním zdrojům dat. 

Diskuse se však letos vedla i o kon-
krétních projevech tlaků na nezávis-
lost ČSÚ. Kde přesně?
Ano, i takové tlaky se vyskytují. Ovšem 
z hlediska jejich intenzity byl letošní rok 
spíše výjimečný. Významný je nesou-
lad stanovisek ČSÚ a Ministerstva ži-
votního prostředí, kdy je vzájemně po-
rovnávána statistika odpadů s evidencí 
odpadů, což není úplně vhodná kom-
parace. V letošním roce debaty pokračo-
valy za mediace ze strany Ministerstva 
průmyslu i za aktivní účasti Eurostatu. 
Diskuse jsou však stále spojeny s fak-
tem, že existující informační systém re-
sortu životního prostředí má z pohledu 
potřeb evropského statistického sys-
tému řadu objektivních nedostatků, 
což uznali i experti Ministerstva prů-
myslu a Eurostatu. Z těchto důvodů je 
onen informační systém nevhodný pro 
produkci statistiky. O těchto nedostat-
cích ví Ministerstvo životního prostředí 
velmi dlouho, ovšem dosud je nevyře-
šilo. ČSÚ v těchto podmínkách splňuje 
zákonnou povinnost produkovat a do-
dávat kvalitní data na základě statistic-
kých nařízení, a proto je de facto nucen 
realizovat vlastní šetření. 

Vraťme se ke dvěma bodům, které 
jste zmínila v úvodu. Nejprve k Re-
designu statistického informačního 
systému. Jak se tento projekt letos 
rozvíjel?
Ukončením projektu na konci loňského 
roku jsme zavedli do praxe celou řadu 
nových nástrojů, které se v průběhu to-
hoto roku postupně zaváděly do rutin-
ního využívání. Nyní probíhá jejich po-
stupné nasazení v rámci jednotlivých 

statistických úloh, a to především ve 
fázi vstupu a dále pak v rámci cent-
rálního zpracování. V úzké spolupráci 
s dodavatelem řešíme dílčí nedostatky, 
které se průběžně objevují. Rovněž pra-
cujeme na rozvoji a implementaci zcela 
nového konceptu řízení kvality, který 
náš nový integrovaný informační sys-
tém umožňuje. 

Které změny mohou pocítit sami uži-
vatelé statistických informací?
Mezi výstupy viditelné pro naše uživa-
tele patří nový web s řadou dodatečných 
funkcionalit. Respondenti také měli již 
letos k dispozici nové nástroje sběru dat 
on-line. Tyto jsou koncipovány tak, aby 
představovaly pro uživatele co nejvyšší 
přidanou hodnotu a s tím spojený maxi-
mální komfort. Jedná se např. o možnost 
zobrazování historie, průběžného uklá-
dání, logických kontrol či delegování vy-
plnění jednotlivých častí mezi různými 
útvary dané organizace.  V současnosti 
řešíme možnosti aktivnější propagace 
využívání online formulářů. Vyšší míru 
elektronizace totiž vnímáme jako obou-
stranně přínosnou – jak pro respondenty 
tak pro ČSÚ. 

Hovořila jste ale i o implementa-
ci služebního zákona. Jak proběhla 
v praxi? 
Během celého loňského roku jsme se 
spolu s předsedkyní Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost Danou Drábovou 
snažily alespoň o dočasné vyjmutí na-
šich znalostních institucí z působnosti 

služebního zákona. A to do doby, než 
se zjistí a odstraní jeho hlavní prak-
tické nedostatky a bude vydána no-
vela opravující tato omezení. Sice se 
nám podařilo dosáhnout jistých dílčích 
kompromisů ohledně znění některých 
ustanovení, nicméně požadavek na vy-
jmutí akceptován nebyl. Dnešní rea-
lita bohužel překonává naše negativní 
očekávání. 

V jakém slova smyslu?
Veškeré rozhodovací procesy v oblasti 
personalistiky jsou poznamenány ne-
konečným vydáváním všemožných roz-
hodnutí v souladu se správním řádem. 
Zdá se, že v celkovém objemu formál-
ních náležitostí se ztrácí věcná pod-
stata – nutnost zabezpečení kvalitní 
odborné práce, počínaje výběrovými 
řízeními, konče očekávaným služebním 
hodnocením. Bohužel podle našich pů-
vodních obav máme již dnes problémy 
s koncepcí kariérního systému, který 
tvoří základ služebního zákona. Za pod-
mínek, které zákon nabízí uchazečům 
bez předchozí praxe ve státní správě, 
máme velké potíže získávat odborníky 
v dílčích oblastech oficiální statistiky 
či např. IT. V Úřadu je přitom skutečně 
pouze několik málo míst, kde jsou pří-
slušné kompetence ze státní služby sku-
tečně nutné. V žádném případě to není 
náš core business. 

Jaká máte očekávání ohledně přístí-
ho roku 2016?
Doufám, že se stane rokem, kdy do-
jde ke zlomu v oblasti sdílení admini-
strativních zdrojů dat a kdy skutečně 
všechny resorty vyjdou vstříc snahám 
ČSÚ o to, aby se pro potřeby statistiky 
v plném rozsahu využívala data, která 
občané již jednou státu poskytli. S tím 
je spojena a na tom závisí i příprava 
Sčítání lidu v roce 2021, pro niž bude 
příští rok velmi důležitý. Samozřejmě 
budou pokračovat intenzivní práce na 
Redesignu statistického informačního 
systému a modernizaci produkčních 
procesů Úřadu. 

Čeká nás ale například i intenzivní 
práce na implementaci reformy statis-
tiky rodinných účtů.  A po tomto roce, 
jenž byl pro nás z hlediska voleb po-
klidný, opět přijdou větší volby, tento-
kráte krajské, senátní… Ale o tom všem 
a podrobněji v roce příštím. 

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. 
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-
schelová se v polovině října 
zúčastnila světového fóra OECD 
o statistice na téma Transforming 
Policy, Changing Lives v Mexiku. 
Na akci přijeli také: generální 
tajemník OECD Angel Gurría, 
americký ekonom a nositel No-
belovy ceny za ekonomii Joseph 
Stiglitz, Rebeca Grynspan, 
Fabrizio Barca, Richard Layard 
a stovky dalších expertů. 

pod záštitou OECD a UNECE 
konal v sídle Organizace 
spojených národů v Ženevě 
seminář o implementaci Systému 
environmentálního ekonomic-
kého účetnictví. Eva Kožoušková 
z oddělení statistiky životního 
prostředí ČSÚ zde hovořila 
o zkušenostech Úřadu s environ-
mentálním účetnictvím.

-

konference na podporu regionál-
ního cestovního ruchu v Králo-
véhradeckém kraji. Za ČSÚ zde 

oddělení statistiky cestovního 
ruchu, s prezentací Královéhra-
decký kraj v číslech.

23. října zástupci ruského statis-
tického úřadu Rosstatu. Zajímali 
se o výběrová šetření, metodiku 
a o postupy při přípravě a zpra-
cování statistických dat.

úřadu Tádžikistánu pobývali ve 
dnech 5. a 6. listopadu v ČSÚ. 
Pracovníci Úřadu je seznámili 
se statistickým zjišťováním 
o odpadech, vodě a výdajích 
na ochranu životního prostředí. 
Informovali své kolegy  

Fotosoutěž 
My&Statistika
V sídle Českého statistického úřadu 
v Praze na Skalce se 18. listopadu usku-
tečnila vernisáž vítězných fotografií 
fotosoutěže My&Statistika zaměst-
nanců Úřadu. Absolutní vítězkou se 
letos stala Veronika Wölfelová s foto-
grafií Ve vlaku. 

Tématem letošního ročníku byly 
kraje České republiky. Akce se zúčast-
nilo 71 zaměstnanců z Českého statis-
tického úřadu, kteří hodnotící porotě 
zaslali celkem 649 fotografií. Nejvíce 
letošních fotografických snímků se 
vztahovalo ke krajům Jihočeskému 
a Ústeckému. 

Kazašský statistický úřad oslavil 95 let 
národní oficiální statistiky. Na mezi-
národní konferenci, která se uskuteč-
nila ve dnech 4. a 5. listopadu v Astaně, 
se ke gratulantům připojili i předsed-
kyně ČSÚ Iva Ritschelová a ředitel sekce 
makroekonomických statistik ČSÚ Ja-
roslav Sixta. 

Obě statistické instituce pojí několi-
kaletá úzká spolupráce a řada úspěšně 
dokončených misí. ČSÚ aktivně par-
ticipuje společně se Statistickým vý-
borem v Kazachstánu již od května 
2013 na základě twinningového pro-
jektu Světové banky Strengthening the 

National Statistical System of Kazakh-
stan, jehož nositelem je Federální sta-
tistický úřad Německa. Pracovníci ČSÚ 
se zpočátku zapojili do aktivit v oblasti 
statistické metodologie, klasifikací 
a tvorby dotazníků a jejich práce byla 
velmi pozitivně hodnocena. V průběhu 
projektu byl ČSÚ požádán o rozšíření 
spolupráce o oblast národních účtů. 
Do října 2015 bylo realizováno deset 
studijních návštěv kazašských expertů 
v Česku a 17 misí českých expertů v Ka-
zachstánu. Na rok 2016 je naplánováno 
devět misí do Kazachstánu a jedna stu-
dijní návštěva v ČSÚ.

Kazachstán: 95 let statistiky 
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U příležitosti Světového dne statis-
tiky se 20. října ve Vídni konalo jed-
nání představitelů národních statis-
tických společností skupiny V6. Jsou 
v ní zastoupeny společnosti z České 
republiky, Maďarska, Rakouska, Ru-
munska, Slovenska a Slovinska. Hos-
tem se již podruhé stala Polská stati-
stická společnost. 

Za Českou statistickou společnost 
se této akce zúčastnili její předsed-

kyně Hana Řezanková a místopřed-
seda Gejza Dohnal. Kromě odborné 
přednášky a informací jednotlivých 
společností bylo jednání zaměřeno 
na důležitost mezinárodní spolu-
práce na různých úrovních. Na zá-
věr bylo připraveno prohlášení vy-
zývající ke zlepšení spolupráce mezi 
Federací evropských národních sta-
tistických společností a Mezinárod-
ním statistickým institutem.

Národní statistické společnosti  
jednaly ve Vídni 

-
nika Wölfelová z oddělení CID.
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UDÁLOSTI

z Tádžikistánu také o metodách 
naplňování tabulek účtu environ-
mentálního zboží a služeb a účtu 
energetických fyzických toků.

19. října reportáž o chlapci 
Danielu Trdlovi, jemuž ČSÚ již 
od ledna 2013 přispívá na léčbu 

na http://bit.ly/1kpaJ5x.

vychází od roku 1959, povede 
nová předsedkyně redakční rady 
Terezie Štyglerová, vedoucí od-

funkci tak střídá Pavla Čtrnácta, 
který uzavírá svou profesní kari-
éru, ale nadále zůstává členem 
redakční rady. 

se na Fakultě ekonomicko-
-správní Univerzity Pardubice 
uskutečnil již devátý ročník 
odborné akce Týden teorie 
a praxe v ekonomice. Pětiden-
ního přednáškového cyklu se 
zúčastnilo více než 30 odbor-
níků z českých i slovenských eko-
nomicky zaměřených vysokých 
škol a představitelů ekonomické 

Krajské správy Českého statis-
tického úřadu v Pardubicích Petr 
Matoušek. 

v Mostě konala konference Stav 
a vývoj kvality ovzduší Ústeckého 
kraje. Akce, kterou finančně pod-
pořily Ústecký kraj, Severočeské 
doly a. s. a statutární město Most, 
se zúčastnila i Monika Raušerová 
z Krajské správy ČSÚ v Ústí nad 
Labem. Hovořila zde o statistice 
životního prostředí a prezento-
vala vybrané demografické údaje 
zdejšího kraje.

Statistici složili 
služební slib
V pondělí 2. listopadu skládali zaměst-
nanci Českého statistického úřadu slu-
žební slib, a to v souvislosti s jejich při-
jetím do služebního poměru. 

V Ústředí Českého statistického 
úřadu v Praze na Skalce složilo slib 412 
státních zaměstnanců, v sídlech mimo-
pražských krajských správ 505 státních 
zaměstnanců. 

Celkem tak měl Český statistický 
úřad k tomuto datu již 1 069 státních 
zaměstnanců včetně představených, 
kterým vznikl služební poměr ze zá-
kona k 1. červenci 2015.

Předsedkyně ČSÚ
Iva Ritschelová 
získala nový titul

Předsedkyni Českého statistického 
úřadu prof. Ing. Ivě Ritschelové, CSc., 
byl udělen nový titul FEng. Slavnostně 
jej převzala dne 25. listopadu během 
ceremoniálu v Betlémské kapli v Praze. 

Stala se tak zvolenou členkou nezis-
kové organizace Inženýrské akademie 
České republiky. 

Obdobný titul, který se přiřazuje za 
jméno, je používán i v zahraničí. Jeho 
nositeli jsou například členové Royal 
Academy of Engineering v Londýně. 

Nová mobilní 
aplikace ČSÚ
Na Světový den statistiky, 20. října, 
představil Český statistický úřad  
novou mobilní aplikaci Nejnovější 
ekonomické údaje. Prostřednictvím 
mobilního telefonu nebo tabletu 
tak mají uživatelé dat snazší přístup 
k aktuálním statistickým informacím. 
Platforma obsahuje například Rychlé 
informace, které se publikují ve sta-
novený den vždy v 9 hodin. 

Aplikace je ke stažení zdarma na 
http://bit.ly/1LD5UfO. 
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Děti z ústeckého dětského domova 
na Severní Terase strávily podzimní 
prázdniny s předsedkyní ČSÚ Ivou 
Ritschelovou. Společně se vydaly již 
podruhé do Krkonoš na Horskou 
chatu Portášky.

Iva Ritschelová podporuje dětský 
domov na Severní Terase dlouhodobě 
a je jedním z jeho sponzorů a pat-
ronů, a to již od dob výkonu funkce 
prorektorky a následně rektorky ús-
tecké Univerzity J. E. Purkyně.

ČSÚ letos vydá kalendář na rok 
2016 a novoroční přání s obrázky, 
které nakreslily děti z domova. Dět-

ské kresby budou vystaveny ve ve-
řejně přístupných prostorách v praž-
ském sídle Úřadu. 

Na dětský domov můžete přispět 
sponzorským darem poukázaným na 
peněžní účet. 

Více informací naleznete na www.
detskydomov-usti.cz/kontakt.

Na výletě s předsedkyní
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ČSÚ připomněl 25 let 
Programu Teplice
Na 150 lidí se zúčastnilo konference 25 let Programu Teplice. Na konci října ji 
uspořádal ČSÚ ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií 
věd ČR. Konference ukázala, že téma znečištěné životní prostředí a jeho vliv na 
zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje je stále aktuální. 

Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

K onference se v Teplicích usku-
tečnila ve dnech, kdy vláda roz-
hodla o prolomení limitů těžby 

v dole Bílina. 
„Jako Severočeška mám za to, že do-

pady ekonomické krize a sociální pro-
blémy regionu sice zdánlivě mohou 
odsouvat otázky životního prostředí do 
pozadí, nicméně z hlediska kvality lid-
ského života nesmějí být tyto aspekty 
opomíjeny. Jsme zodpovědní vůči bu-
doucím generacím za to, v jakých pod-
mínkách budou žít. V kontextu sou-
časných událostí se určitým ústupkem 
stala vzdálenost těžby od obytné zóny 
z původně diskutovaných 170 metrů na 
500 metrů, a to pravděpodobně zásluhou 
iniciativy řady organizací a společností, 
které se za tímto účelem spojily,“ upozor-
nila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. 

Akce se zúčastnila řada odborníků, 
např. molekulární epidemiolog Radim 
Šrám, přírodovědec Jan Ševčík, imuno-

log Josef Richter a severočeský hygie-
nik František Kotěšovec. Shodli se na 
tom, že na výsledky Programu Teplice 
je třeba navázat dalšími výzkumnými 
aktivitami. Cílem by mělo být zlepšení 

ovzduší a zdravotního stavu obyvatel 
pánevních okresů.

Program Teplice probíhal v letech 
1991 až 1999. Vůbec poprvé v historii 
Československa, resp. České repub-
liky, intenzivně monitoroval znečiš-
těné ovzduší. Vznikly studie zaměřené 
na zdravotní stav populace, na kvalitu 
spermií nebo poruchy dýchacích funkcí 
u dětí. Zcela novým poznatkem byl vý-
znam vlivu znečištěného ovzduší na 
vývoj plodu v prvním měsíci těhoten-
ství. V té době také bylo zřízeno oddě-
lení statistiky životního prostředí ČSÚ, 
které v Ústí nad Labem zakládala Iva 
Ritschelová. Toto oddělení se na Pro-
gramu přímo spolupodílelo poskyto-
váním objektivních statistických dat. 
Dnes jej vede Miloslava Veselá, která 
na konferenci rovněž vystoupila s od-
borným příspěvkem. 

Více informací naleznete ve sbor-
níku, který je dostupný na www.czso.
cz/konferenceteplice. 

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová na konferenci řekla: „Jsme zodpovědní vůči budoucím genera-
cím za to, v jakých podmínkách budou žít.“

Účastníci konference si mohli prohlédnout výstavu o tzv. ekologické demonstraci, která se uskuteč-
nila v listopadu 1989 v Teplicích.

UDÁLOSTI

https://www.czso.cz/csu/czso/konference-25-let-programu-teplice
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Evropskou statistikou 
o odpadech disponuje 
pouze ČSÚ 
a Ministerstva životního prostředí se znovu vyjádřil Eurostat. Data ministerstva nelze 
k tvorbě oficiálních statistik využívat, protože nenavazují na mezinárodní statistickou 
legislativu.  

Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí

UDÁLOSTI

O dpady se na své listopadové 
schůzi zabývala i vláda ČR. 
Ministerstvo životního pro-

středí jí totiž předložilo svou Zprávu 
o životním prostředí za rok 2014. V kapi-
tole Odpady a materiálové toky přitom 
vycházelo ze svých agregátních admini-
strativních údajů. Ty ale nejsou v sou-
ladu s mezinárodně uznávanými stan-
dardy a od oficiálních statistik se liší.

Nejednoznačné  
zařazení odpadů

Data z informačního systému Minis-
terstva životního prostředí nelze využí-
vat k tvorbě oficiálních statistik. Podle 
Eurostatu totiž nenavazují na meziná-
rodní statistickou legislativu o odpadech 
a také odporují základním parametrům 

evropského statistického systému. Údaje 
ministerstva nemohou být v této sou-
vislosti pro potřeby statistiky v dané po-
době čerpány. Například proto, že u nich 
lze předpokládat administrativní navy-
šování objemu produkce odpadu. Při 
předávání dílčích druhů odpadů mezi 
provozovnami totiž dochází k jejich pře-
kódování a několikanásobnému zapo-
čítávání. V administrativním systému 
resortu také nejsou plně využívány ev-
ropsky harmonizované statistické klasi-
fikace a číselníky, což způsobuje nejed-
noznačné zařazení odpadů v kategoriích 
produkce i nakládání.

Eurostat zpochybnil kvalitu 
dat ministerstva

Resort životního prostředí v návaznosti 
na odlišnost svých údajů zaslal v říjnu 

Eurostatu dopis, v němž zpochybňuje 
kvalitu oficiální statistiky odpadů. Eu-
rostat se ve své reakci důrazně ohradil 
jak proti formě, tak i obsahu sdělení. 
Konstatoval, že informace zaslané mini-
sterstvem považuje za „útok na zásady 
stanovené v nařízení o evropské sta-
tistice“. Stanovisko Eurostatu vychází 
i z technické návštěvy, která se uskuteč-
nila v listopadu 2014 a která analyzovala 
právě vliv metodiky na různé výsledky.

Vzhledem k tomu, že ČSÚ nemůže 
vycházet z existující databáze Minister-
stva životního prostředí, musí realizovat 
vlastní šetření tak, aby splnil svou zá-
konem stanovenou povinnost a řádně 
dostál požadavkům Eurostatu.

Detailní statistická data o odpadech 
obsahuje publikace ČSÚ Produkce, vyu-
žití a odstranění odpadů – 2014, kterou 
najdete na http://bit.ly/1YqXwIb. 
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-
NÉM ODPADU SE LIŠÍ

-
produkováno celkem 23,8 mil. tun 
odpadu, z toho 3,3 mil. tvořil komu-
nální odpad. Podle administrativních 
zdrojů dat resortu životního prostředí 
však byla celková loňská produkce od-
padů 32,2 mil. tun, přičemž komunální 
odpad činil 5,3 mil. Rozdíly se ale tý-
kají i dalších údajů. Například podle 
ČSÚ bylo v loňském roce skládkováno 
1,8 mil. tun komunálního odpadu, což 
je 56 % z celkového množství.



Když byly 1. července 2012 uvedeny 
do reálného provozu základní registry, 
nikdo si toho téměř nevšiml. Přitom svým 
významem by se registry daly přirovnat 
k otevření nového dálničního úseku nebo 
dalších stanic metra. 

V současné době je využívá 2 727 
orgánů veřejné moci včetně všech mini-
sterstev, krajských úřadů a statutárních 
měst. To je více než 86 %  těch, které 
disponují vlastním informačním systé-
mem. Za tříleté období své existence 
nezaznamenala žádná část systému 
základních registrů vážnější výpadky, 
přitom se uskutečnilo více než 607 mil. 
transakcí. 

Základní registry jsou živým a dyna-
mickým systémem, který umožňuje rozvoj 
dalších funkcionalit podle požadavků 

uživatelů nebo legislativních změn. Hrají 
významnou roli v celé řadě dalších pro-
jektů zaměřených na implementaci e-Go-
vernmentu. 

Plánovaný přístup soukromoprávních 
subjektů k základním registrům přinese 
občanům výrazné zjednodušení při ohla-
šování změn svých údajů. 

Vzhledem k tomu, že systém základ-
ních registrů se ukázal jako spolehlivý 
pro vzájemné sdílení údajů, v současné 
době se realizují tzv. kompozitní služby. 
Ty umožní čtení vybraných nereferenč-
ních údajů v kombinaci s údaji ze zá-
kladních registrů. 

V první etapě se počítá s přípravou 
jedenácti kompozitních služeb, které by 
měly oprávněným uživatelům umožnit 
čtení nereferenčních údajů z registru rod-

ných čísel, evidence občanských průka-
zů a evidence cestovních dokladů. Právě 
vytváření kompozitních služeb a jejich 
postupné rozšiřovaní na údaje z dalších 
evidencí, by mohlo otevřít i nové mož-
nosti využívání administrativních dat pro 
statistické účely. 

Soustava základních registrů se 
postupně stala přirozenou součástí 
moderního fungování veřejné správy. 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že se po-
stupně daří překonávat počáteční dětské 
nemoci. Jelikož se blíží konec doby udr-
žitelnosti jednotlivých projektů, které se 
na vzniku tohoto systému podílejí, bylo 
usnesením vlády ČR č. 44/2015 ze dne 
19. ledna 2015 prodlouženo financo-
vání provozu základních registrů až do 
roku 2020. 

Česká republika byla v  letošním roce 
organizátorem hned několika akcí pře-
sahujících význam národních hranic. Fa-
noušci sportu jistě mají v paměti konání 
Světového poháru v biatlonu v Novém 
Městě na Moravě, květnové Mistrovství 
světa v hokeji v Praze nebo tradiční br-
něnské Grand Prix motocyklů. Milovníci 
kultury mohli navštívit hudební festival 
Pražské jaro či Mezinárodní filmový fes-
tival v Karlových Varech. 

Celoroční a výjimečnou záležitostí se 
v roce 2015 stal projekt Evropského hlav-
ního města kultury v Plzni. Vyhodnocování 
efektů tohoto projektu se uskutečňuje za 
účasti zástupců organizací Plzeň 2015, 
Plzeň – TURISMUS, CzechTourism, Zá-

padočeské univerzity. Díky zkušenostem 
s měřením a zpracováním hromadných 
dat vystupuje Český statistický úřad v pra-
covní skupině v roli experta. 

Návštěvníci akcí plzeňského projektu 
byli dotazováni s cílem zjistit socio-demo-
grafickou strukturu, délku jejich pobytu 
a druh ubytování. Klíčovými údaji jsou 
data o výdajích spojených s uskutečně-
ným pobytem. Organizátory logicky 
zajímala i  spokojenost s  navštíveným 
programem. Vlastní šetření financovala 
agentura CzechTourism.

Návštěvnost v  hromadných ubyto-
vacích zařízeních města Plzně se i díky 
výše zmiňovanému projektu zvýšila 
v 1. pololetí 2015 meziročně o 11,3 %, 

přičemž se zároveň prodloužila délka 
pobytu na 2,9 dne. Výrazně posílily pří-
jezdy návštěvníků především z Německa 
a Rakouska, což ovlivnila úspěšná aktivní 
kampaň města. Na pozitivních výsledcích 
se podílely zejména akce: slavnostní za-
hájení, Festival světla, Slavnosti svobody, 
slet sokolů, letní olympiáda dětí a mláde-
že, ale i řada dalších menších multi-žán-
rových akcí. Obdobný vývoj potvrzují 
i údaje na krajské úrovni.

Je škoda, že se často opomíjí objektiv-
ní sledování efektivity vynaložených ná-
kladů. K tomu je však nezbytné vytvořit 
univerzální metodiku měření pozitivních 
i negativních dopadů. Český statistický 
úřad by při tom měl hrát klíčovou roli.

 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝCH 
Miloslav Chlad 
ředitel KS ČSÚ v Plzni

Michal Čigáš
vedoucí oddělení rozvoje 

a metodiky registrů
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Statistických zjišťování 
bude v příštím roce méně
Koncem listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o Programu 
statistických zjišťování na rok 2016. Oproti minulému roku se sníží jejich celkový počet 
o 20 zjišťování.

Martin Štoček, oddělení koordinace statistických zjišťování

P rogram statistických zjišťování 
na rok 2016 obsahuje celkem 
164 zjišťování, v tom 92 zjišťo-

vání ČSÚ a 72 ministerstev. Výrazné 
snížení počtu zjišťování způsobila ze-
jména optimalizace 16 výkazů o ce-
nách tržních služeb. Bylo možné ji 
provést díky novému statistickému 
informačnímu systému Českého sta-
tistického úřadu. 

Nový výkaz na míru 
respondentů

Obsah výkazů byl přesunut pod jedno 
nové souhrnné zjišťování o cenách trž-
ních služeb. Přínosem optimalizace 
bylo vytvoření výkazu na míru konkrét-
ním skupinám respondentů. Vzniklo 
tak 30 mutací formulářů z tohoto zjiš-
ťování, jejichž obsah se více přizpůso-
buje ekonomické činnosti respondenta. 
Došlo tím také k zjednodušení formu-

lářů, což usnadňuje orientaci respon-
denta při jejich vyplňování.

Nejvýznamnější změna se realizo-
vala v resortních výkazech Ministerstva 
zdravotnictví. Z důvodu optimalizace 

výkaznictví byla začátkem roku 2015 
provedena detailní analýza obsahu sta-
tistických zjišťování ministerstva. V ná-
vaznosti na objektivně zjištěné rostoucí 
výdaje finančních prostředků ve zdra-
votnictví se uskutečnila začátkem roku 
2015 analýza obsahu statistických zjiš-
ťování Ministerstva zdravotnictví. Na 

základě této analýzy byla provedena re-
organizace zjišťování. Obsah zjišťování 
byl upraven tak, aby objektivně mapo-
val současný stav celkové ekonomické 
situace ve všech segmentech poskyto-
vaných zdravotních služeb. Všechny 
úpravy budou již obsaženy ve zjišťo-
váních za rok 2015, z tohoto důvodu 
probíhá v současné době novelizace 
vyhlášky č. 239/2014 Sb., o Programu 
statistických zjišťování na rok 2015.

Další využití 
administrativních zdrojů dat

Klíčovou prioritou ČSÚ a ministerstev 
je i nadále aktivní implementace ad-
ministrativních zdrojů dat do systému 
státní statistické služby, a tím i snižo-
vání administrativní zátěže respon-
dentů spojené s vyplňováním výkazů. 
Získáním přístupu k některým admi-
nistrativním údajům z České národní 
banky, z Energetického regulačního 
úřadu, Ministerstva životního pro-
středí a Ministerstva zemědělství se le-
tos podařilo těmito daty nahradit pět 
zjišťování a významně redukovat čtyři 
zjišťování ČSÚ za oblast peněžnictví 
a pojišťovnictví. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ČSÚ

ministerstva

122
128 124 128

123
129

127
121 119 114 114 110 108 110

92

163
158

163
156

135
129

106
97

91 89 91
81

73 74 72

Zdroj: ČSÚ

Počty statistických zjišťování ČSÚ a ministerstev v letech 2002 až 2016

Program statistických zjišťování na rok 
2016 byl poprvé vytvořen za přispění 
nové webové aplikace Požadavek. 

a vyhodnocují požadavky od interních 
a externích uživatelů na nová statis-
tická zjišťování nebo na změnu stávají-
cích zjišťování.

Nejvýznamnější 
změna se realizovala 
v resortních výkazech 
Ministerstva 
zdravotnictví.

UDÁLOSTI
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v roce 2014 ohrožena chudo-
bou nebo sociálním vyloučením. 
Oproti předchozímu roku se 
počet osob, kterých se to týkalo, 
zvýšil o 0,3 mil. osob na 16,5 

2014 chudoba či sociální vylou-

http://bit.ly/1MkF6Vo.

s politikou jednoho dítěte, nyní 
mohou mít všechny páry v nejlid-
natější zemi světa děti dvě. Až 
doposud mohly mít bez penali-
zace dvě děti pouze ty dvojice, 
které žily ve venkovských oblas-
tech, a kterým se jako první dítě 

http://
bit.ly/1PxqLpD.

se od počátku 90. let v zemích 
EU snížila průměrně o téměř 

a také v Rumunsku se objem 
skleníkových plynů snížil o více 
než polovinu, v České republice 
pak o třetinu. Nárůst byl zazna-
menán kromě Malty (o 57 %) 
a Kypru (o 48 %) ještě v dalších 
pěti zemích, kde se pohyboval 

http://
bit.ly/1Oo5vUC.

systém se ve Švédsku v období 
2010–2014 zvýšily o více než 

-
lání pak vzrostly téměř o 18 %. 
Přitom počet předškoláků, žáků 
a studentů se za stejné období 

na http://bit.ly/1lfpus3.

roce vylovili o 11 % více ryb 
než v roce předchozím. Hod-
nota úlovků byla o 14 % vyšší. 

http://bit.ly/1OG1ScR.

Austrálie:   
Jak se chodí 
po nejmenším 
kontinentu
Australské děti ve věku 5–17 let ujdou 
denně průměrně 9 139 kroků. O ví-
kendech, kdy nachodí průměrně 
8,5 tis. kroků, jsou méně aktivní než 
ve všední dny, kdy jich zvládnou té-
měř o jeden tisíc více. Doporučený 
denní počet 12 tis. kroků ujde ka ždý  
čtvrtý chlapec a pouze každá dva-
náctá dívka. Rozdíly mezi pohla-
vími jsou největší ve věkové skupině 
9–11letých, kde pouze 7 % dívek, ale 

více než 42 % chlapců našlo večer na 
krokoměru hodnotu větší než 12 tis. 
Nejméně toho nachodí mladí ve věku 
15–17 let, a to 7, 3 tis. kroků denně. 
Doporučenou denní normu 12 tis. 
kroků překoná pouze každý jedenáctý 
mladík a jen každá dvacátá slečna. 
Podle doporučení WHO by měl do-
spělý člověk denně nachodit aspoň 
10 tis. kroků. To zvládne jen každý 
pátý obyvatel Austrálie. Nejaktivnější 
jsou lidé ve věku 35–44 let, kdy tuto 
hranici překoná každý čtvrtý muž 
i žena. S výjimkou věkových skupin 
45–54 let a také mezi 75letými a star-
šími toho více nachodí muži. 

Více na http://bit.ly/1Ozu153.

Dva ze tří Novozélanďanů jsou členy 
nějakého spolku, nejčastěji sportov-
ního. U země, která je hrdá na národní 
ragbyový tým All Blacks, ženské basket-
balové družstvo Silver Ferns či fotba-
lovou reprezentaci All Whites, se není 
čemu divit. U 6 % Novozélanďanů je 
klubový život vášní – mají doma prů-
kazy do čtyř a více klubů. Alespoň 
jednu klubovou průkazku má doma 
70 % osob starších 65 let. Nejméně 

se na činnosti různých spolků podílí 
osoby ve věku 25–44 let, mezi nimiž 
vlastní členský průkaz jen šest osob 
z deseti. Jistě není žádným překva-
pením, že se zvyšujícím se věkem se 
zájem o členství ve sportovních klu-
bech snižuje a narůstá chuť podílet se 
na různých dobrovolnických projek-
tech nebo se starat o společenský život 
v místě bydliště. A právě živý kontakt 
s lidmi je pro všechny napříč genera-
cemi jedním z hlavních důvodů, proč 
jsou, kromě zájmu o hlavní klubovou 
aktivitu, Novozélanďané tak rádi členy 
různých spolků. 

Více na http://bit.ly/1NEHffr.

Halloween je obvykle spojován 
s rozsvícenými vydlabanými dý-
němi. O to, aby jich bylo dostatek, 
se v Kanadě stará více než 2,2 tis. fa-
rem, z nichž mnohé se na pěstování 
různých druhů dýní přímo speciali-
zují. Na ploše přesahující 2,6 tis. hek-
tarů jich v uplynulém roce vypěsto-
valy celkem 64,7 tun v hodnotě více 
než 23 mil. kanadských dolarů. Po-
slední říjnový den se podle zjištění 

kanadského statistického úřadu roz-
svítí dýně téměř ve všech domác-
nostech na venkově a zvyk v upra-
vené podobě dodržují i rodiny žijící 
ve městech. Malí koledníci dnes již 
nedostávají jablka, jako tomu bylo 
dříve, ale různé sladkosti. Měsíčně 
utratili Kanaďané v minulém roce za 
sladkosti 305 mil. kanadských dolarů, 
avšak v říjnu se vždy zájem o slad-
kosti zvýší a zhruba o třetinu pře-
sáhne hodnotu průměrného měsíce. 
Veselí o poslední říjnové noci je ale 
také spojeno s nárůstem kriminality 
o 5 % nad běžnou úroveň. 

Více na http://bit.ly/1QphJvH.

K
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Kanada:    
Halloweenská 
statistika

Nový Zéland:  
Spolkový život  
tu má zelenou
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Každý rok zemře na 
silnicích 1,25 mil. osob 
Světová zdravotnická organizace uvádí, že každoročně zemře na silnicích 1,25 mil. 
osob. Tři čtvrtiny usmrcených jsou muži. Polovina z celkového počtu obětí je ve věku 
15–44 let. U mladých osob ve věku 15–29 let je úmrtí při nehodě vůbec nejčastější 
příčinou skonu.

Eva Kačerová, odbor vnější komunikace

S větová zdravotnická organizace 
(WHO) ve své studii shromáždila 
informace o dopravních neho-

dách z bezmála 180 zemí světa. Od po-
slední podobné publikace, která vyšla 
před třemi lety, se podařilo v 79 zemích 
počet smrtelných dopravních nehod 
snížit. V 68 zemích došlo k jejich na-
výšení. Ve 32 zemích to nebylo možné 
posoudit, neboť chyběla buď srovná-
vací základna, nebo nebyl tento údaj 
dostupný. WHO také ve svém výzkumu 
upozorňuje, že ne všechna čísla jsou 
zcela porovnatelná. Někde se totiž za 
zemřelého při nehodě považuje pouze 
ten, kdo skoná na místě, jinde ten, kdo 
zemře do 24 hodin po nehodě. Nejpřís-
nějším kritériem je úmrtí na následky 
nehody do 30 dnů.

Nejrizikovější je Afrika

Pravděpodobnost úmrtí při dopravní 
nehodě závisí mimo jiné na tom, kde 
člověk žije. Z tohoto pohledu je nejri-
zikovější život v Africe, kde na 100 tis. 
obyvatel zemře na silnicích 27 osob, 
v Evropě je to pouze devět zemřelých. 
A ačkoliv v nízko- a středně-příjmových 
zemích je stěží polovina celosvětového 
vozového parku, tak právě v těchto re-
gionech umírá na silnicích nejvíce osob 
– devět z deseti nehod s následkem 
smrti se stává v těchto oblastech. Vel-
kou roli v tom ale hraje i úroveň a do-
stupnost lékařské péče. Experti WHO 
odhadují, že v důsledku dopravních ne-
hod přicházejí méně rozvinuté země 
zhruba o 3 % svého hrubého domácího 
produktu. Auta jsou bezpečnější, ale 
chodci, cyklisté a motocyklisté doplá-
cejí na nehody stále častěji. 

Pravidla neznamenají 
bezpečí

Mít pravidla a vyžadovat jejich dodržo-
vání nemusí znamenat, že je na silni-
cích bezpečno. Rozporuplná je situace 
například v Afghánistánu. Země je totiž 
velmi dobře hodnocena za dodržování 
rychlostního limitu 50 km/h v obcích, 
které je striktně vyžadován. Kvalita sil-
nic a stáří vozového parku však bezpeč-
nosti nepřejí. Ale i přes přísné postihy 
řidičů nedodržujících předpisy nepa-
tří afghánské silnice k těm nejbezpeč-
nějším na světě. Vůbec nejhorší byla 
v roce 2014 situace v Libyi, kde na sil-
nicích zemřelo 73 osob na 100 tis. oby-
vatel. V této severoafrické zemi neexis-
tují žádné předpisy ohledně používání 
helmy, dětské autosedačky, děti mo-
hou sedět na jakémkoli sedadle. Přes-
tože existují rychlostní limity v obcích 
i mimo ně a je povinné být za jízdy 

připoután, nejvíce obětí je mezi řidiči 
a spolujezdci v osobních autech. 

To v Thajsku je helma na motorce 
povinná jak pro řidiče, tak i spolu-
jezdce. Avšak neexistuje tu předpis, 
který by omezoval počet cestujících na 
jedné motorce. Není výjimečné, že na 
jednom skútru jede celá rodina: otec-
-řidič, matka často sedící bokem, ne-
boť má na sobě sukni, a někdy i čtyři 
děti, které mnohdy žádnou přilbu ne-
mají. Cestující na motorce představují 
v Thajsku téměř třetinu všech obětí sil-
ničních nehod. 

Fakt, že se v Monaku v uplynulém 
roce nestala žádná smrtelná nehoda, 
řadí toto knížectví na první místo z hle-
diska bezpečnosti silničního provozu. 
Ale v tak malém počtu obyvatel může 
i jedna tragická havárie statistiky ne-
hodovosti výrazně změnit. 

Více informací na http://bit.ly/1o-
3a3gR a http://bit.ly/20K6YIN. 

Používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček není povinné všude.

http://bit.ly/1o3a3gR
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Z digitálních stop  
se číst teprve učíme
Díky využívání moderních technologií za sebou lidé nechávají aktivní a pasivní digitální 
stopy. Zatímco aktivní otisky pocházejí od samotných uživatelů, ty pasivní vyplývají z pouhé 
interakce s informační a komunikační infrastrukturou. Pro statistiky mohou být zjištěná 
„big data“ v anonymizované formě doplňujícím zdrojem informací, například v oblasti 
cestovního ruchu. 

Zdeněk Lejsek, oddělení statistiky cestovního ruchu

M oderní svět inspiruje k vy-
užívání celé řady nových 
možností v oblasti monito-

ringu a kvantifikace mobility obyvatel 
a cestování. Vyplývá to přinejmenším 
ze dvou okolností. První pramení ze 
stále intenzivnější globalizace, zkraco-
vání vzdáleností a rostoucí masovosti 
těchto procesů, přičemž svou roli hraje 
i faktor bezpečnosti či udržitelnosti po-
hybu osob ve vztahu k prostředí. Druhý 
spočívá ve stále rozšířenějším průniku 
osobní elektroniky do života lidí a ně-
kdy až určité závislosti společnosti být 
stále připraven k vzájemné výměně in-
formací odkudkoli na světě. Vzhledem 
k tomu, že nositelem těchto jevů je člo-
věk, lze následně poměrně přesně sle-

dovat trajektorie pohybu lidí, základní 
charakter jejich chování (ale i zájmů 
nebo tužeb) či míru koncentrace. 

Naše (cestovatelské)  
otisky jsou všude 

Konkrétně v oblasti cestovního ruchu 
z hlediska časového nejprve před ces-
tou generujeme elektronické stopy při 
prohlížení digitálních map, stanovo-
váním tras nebo sledováním cestova-
telských webů. Během své návštěvy 
zanecháváme stopy svým mobilním 
telefonem či při používání bezdráto-
vých sítí. Po návratu domů pak často 
sdílíme on-line recenze, zkušenosti 
nebo fotografie. 

Obecně řečeno, existují dva typy 
stop: aktivní a pasivní. 

Pasivní stopy jsou zanechávány pro-
střednictvím interakce s informační 
a komunikační infrastrukturou (mo-
bily, bankomaty, wi-fi sítě aj.). Záro-
veň do této oblasti spadají kamerové 
systémy rozmístěné dnes téměř všude, 
mýtné brány, turnikety, rezervační a ob-
jednávkové systémy apod. To vše neu-
stále monitoruje naši přítomnost či ak-
tivity, často bez našeho vědomí jakožto 
nositele této informace. 

Aktivní otisky oproti tomu pocházejí 
od samotných uživatelů. Mohou mít 
podobu blogů, profilů na sociálních sí-
tích, příspěvků nebo komentářů na ve-
řejných internetových stránkách, fórech 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím materiálů Eurostatu

Modelový příklad struktury a fungování mobilní sítě jednoho operátora
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nebo hodnotících serverech. Jedná se 
též o fotografie a videa nahraná a sdí-
lená prostřednictvím rozličných služeb 
(Flickr, Google+, Picasa apod.).

Jedním z nejpropracovanějších 
způsobů využití moderních techno-
logií ve statistice cestovního ruchu je 
měření mobility pomocí zbytkových 

dat mobilních operátorů. V principu 
jde o analýzu anonymizovaných lo-
kalizačních a signalizačních dat o po-
čtu přihlášení SIM karet v systému zá-
kladnových převodních stanic (BTS). 
Konkrétně se jedná o údaje související 
s telefonními hovory, posíláním tex-
tových a multimediálních zpráv, po-
užíváním internetu a dále obsahující 

pravidelné aktualizace polohy zaří-
zení v síti. 

Pro sběr dat tedy není bezpodmí-
nečně nutné telefon aktivně využívat. 
Stačí mít pouze signál a připojení k síti 
GSM. Pomocí algoritmů následně da-
tabáze dokáže zprostředkovat údaje 
o intenzitě (počtu) osob v dané loka-

litě. Díky roamingu lze pak i přesně od-
dělit zahraniční a domácí návštěvníky. 

Cennou nadstavbou jsou navíc údaje 
o rozložení v čase podle počtu nově lo-
govaných mobilních zařízení do sítě. 
Vzniká tak denní, týdenní nebo mě-
síční časoprostorový snímek návštěv-
nosti. Na základě prediktivních modelů 
je dokonce možné odhadovat pohlaví 

nebo věkovou strukturu turistů, podle 
obvyklého chování pak i místo domova 
či zaměstnání podle okresů.

Vhodné využití mobilních dat leží 
zejména v měření návštěvnosti velkých 
kulturních, společenských nebo spor-
tovních akcí, ale samozřejmě i pamá-
tek nebo měst, případně geograficky 
předem přesně definovaných území. 

Výhodou je nulový 
kontakt s respondentem

Nespornou výhodou zůstává samotná 
forma sběru, která nevyžaduje prakticky 
žádný kontakt s respondentem. Moni-
torovány jsou jen trajektorie a chování. 
Ochrana osobních údajů je a musí být 
i v budoucnosti samozřejmostí. 

Určitým limitem jsou metodické 
nedokonalosti typu přepočty osob 
bez mobilu nebo naopak s dvěma na-
jednou a náročnost zpracování. Pojem 
„big data“ zde totiž dostává skutečný 
rozměr. Jedná se o práci s gigabajty 
informací denně, kde správná selekce 
a interpretace vyžaduje potřebné zku-
šenosti a know-how. 

Přihlaste se do mezinárodní soutěže 

O NEJLEPŠÍ PÍSEMNOU PRÁCI 
Z OBLASTI OFICIÁLNÍ STATISTIKY

International Statistical Institute a International Asso-
ciation for Official Statistics vyhlásily další ročník tra-
diční soutěže o nejlepší písemnou práci z oblasti ofi-
ciální statistiky. 

Soutěž je určena mladým lidem do 35 let. Příspěvek je 
nutné odevzdat do 15. prosince 2015. Kromě peněžní 
odměny obdrží výherce cestovní grant, aby mohl svou 
práci prezentovat na příští konferenci IAOS, která se 
uskuteční v prosinci 2016 v Abú Dhabí.

www.czso.czhttp://isi.cbs.nl/IAOS/

Jedním z nejpropracovanějších způsobů využití moderních 
technologií ve statistice cestovního ruchu je měření 
mobility pomocí zbytkových dat mobilních operátorů. 

a signalizačních dat o počtu přihlášení SIM karet 
v systému základnových převodních stanic (BTS).
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Průmyslová produkce v kumulaci za le-
den až září 2015 v porovnání se stej-
ným obdobím minulého roku vzrostla 
o 4,6 %. Oproti průměru roku 2010 byla 
po sezónním očištění vyšší o 15,0 %.

Tržby v maloobchodě (NACE 47) se 
po očištění o kalendářní vlivy reálně 
meziročně zvýšily o 5,8 %, bez očištění 
o 5,6 %. Tržby vzrostly za prodej po-
honných hmot, nepotravinářského zboží 
i potravin.

Stavební produkce v lednu až září 2015 

srovnání se stejným obdobím konjunk-
turního roku 2008 byla nižší o 16,3 %.

Tržby za služby očištěné o kalendářní 
vlivy reálně meziročně vzrostly o 2,8 %, 
bez očištění o 2,5 %. Růst vykázala 
všechna odvětví služeb s výjimkou do-
pravy a skladování.  

Za období leden až září 2015 přijelo 
do hromadných ubytovacích zařízení 
o 11,4 % více hostů než v loňském roce 
a počet jejich přenocování se zvýšil 
o 10,9 %.

Maloobchodu se dařilo
Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě 
oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. 
Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Markéta Pospíšilová, oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností
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INDIKÁTORY: 
LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2015

T ržby v celém maloobchodě 
kromě motorových vozidel se za-
čaly zvyšovat od druhé poloviny 

roku 2013, ale výrazněji rostly až letos. 
Ve všech měsících tohoto roku rostly 
tržby o více než 5 % s výjimkou srpna, 
kdy se zvýšily pouze o 3,3 %. Na celkový 
růst v 1. až 3. čtvrtletí 2015 měl největší 
vliv prodej v nespecializovaných pro-
dejnách s převahou potravin (+3,9 %), 
kam patří maloobchodní řetězce. 

Prodej potravin byl nejvyšší 
od roku 2008 

Již minulý rok naznačoval prodej potra-
vin mírné oživení. Ale až letos se tržby 
zvyšovaly ve všech uplynulých měsících 
roku, celkově o 3,8 %. Růst zazname-

nal jak prodej v nespecializovaných, tak 
i ve specializovaných prodejnách, kde 
se tržby zvýšily nejvíce od roku 2006. 
Avšak i přes zvýšení prodejů z posled-
ních dvou let byl maloobchod s potra-
vinami stále pod průměrem bazického 
roku 2010, a to o 2,9 %.

Tržby devíti největších maloobchod-
ních řetězců v běžných cenách od po-
čátku sledování, tj. roku 2009, vzrůstaly. 
V roce 2015 se zvyšovaly každý měsíc. 
Za uplynulá tři čtvrtletí vzrostly tržby 
o 3,8 %. Obchodníci vydělali oproti loň-
skému roku více jak za potraviny, tak 
i za nepotravinářské zboží.  Pokles tr-
žeb zaznamenal jen prodej tabákových 
výrobků, a to pouze v první polovině 
roku. Ve 3. čtvrtletí začal tento prodej 
opět vykazovat růst.
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Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2015
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Dobře se prodávaly 
i pohonné hmoty

V prvních třech čtvrtletích letošního 
roku se specializovaným prodejnám da-
řilo. Jedinou výjimku tvořily prodejny 
oděvů a obuvi. Nejvýrazněji vzrostl pro-
dej počítačového a komunikačního za-
řízení (o 12,1 %). Více než 5% růst byl 
vykázán také v prodejnách s výrobky 
pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,2 %), 
pro domácnost (o 5,7 %) a s farmaceu-
tickým, zdravotnickým a kosmetickým 
zbožím (o 5,5 %). 

Vysoký nárůst zaznamenal i prodej 
pohonných hmot (o 7,1 %), který byl 
ale ovlivněn především snížením cen 
oproti minulému roku, prodejci totiž 
utržily o 6,4 % méně než loni. Ve srov-
nání s loňským rokem klesl jen prodej 
oděvů a obuvi, a to o 0,5 %.

K nejvyššímu růstu došlo stejně jako 
v minulých letech v nespecializovaném 
maloobchodě prostřednictvím inter-
netu nebo zásilkové služby, kde se re-
álné tržby zvýšily o 22,2 %. K více než 
10% růstu docházelo v průběhu celého 
letošního roku. Nejvýrazněji vzrostly 

tržby v červnu (o 29,9 %). Ve srovnání 
s průměrem roku 2010 se tržby zvýšily 
téměř na dvojnásobek. 

Mezinárodní srovnání tržeb

Tržby v maloobchodě očištěné sezónně 
i o vliv počtu pracovních dní se za září 
v České republice meziročně zvýšily 
o 6,3 %. Tento růst byl nad průměrem 
EU28, kde tržby vzrostly o 3,7 %. 

Tržby v EU28 naposledy meziročně 
klesly v červenci 2013 a od té doby se 
jen zvyšovaly. V září na to měl největší 
vliv vývoj maloobchodu v Německu, 
Francii a ve Velké Británii. Nejvyšší růst 
zaznamenalo Rumunsko (o 10,9 %) a Ir-
sko (o 8,1 %). Naopak tržby klesly jen 
v Bulharsku, Lucembursku a Slovinsku 
(zatím nejsou známy údaje za Nizozem-
sko, Řecko, Chorvatsko, Itálii a Kypr). 

Ze sousedních států se tržby zvýšily 
všem, ale jen Polsko předčilo Česko 
s růstem 6,7 %. Z grafů tržeb za potra-
viny a nepotravinářské zboží je patrné, 
že v EU28 je nad hladinou roku 2010 jen 
prodej nepotravinářského zboží. Potra-
viny tuto hranici nepřekročily. 

KONJUNKTURÁLNÍ 
PRŮZKUM V ČR:  
LISTOPAD 2015

Saldo souhrnného indikátoru důvěry (in-
dikátor ekonomického sentimentu) se v lis-
topadu meziměsíčně zvýšilo o 1,1 bodu. 
Mezi podnikateli se saldo indikátoru 
důvěry zvýšilo o 1,2 bodu a mezi spo-
třebiteli se meziměsíčně zvýšilo mírně 
o 0,5 bodu. Oproti hodnotám z listopadu 
2014 je souhrnný indikátor důvěry vyšší. 

Saldo indikátoru důvěry v průmyslu se 
v listopadu po říjnovém propadu mírně 
zvýšilo, avšak v meziročním srovnání je 
důvěra v průmyslu stále nižší.

-
věry vlivem meziměsíčně lepšího hodno-
cení současné poptávky po stavebních 
pracích zvýšilo a v meziročním srovnání 
je důvěra ve stavebnictví také vyšší.

indikátoru důvěry v obchodě vlivem 
optimistického očekávání vývoje eko-
nomické situace zvýšilo a v meziročním 
srovnání je také vyšší.

bankovního sektoru) se saldo indikátoru 
důvěry v meziměsíčním srovnání zvýšilo 
a v porovnání s minulým rokem je důvěra 
ve službách také vyšší.
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+4,5 %
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

MAKROEKONOMIKA A FINANCE

Podle zpřesněného odhadu se hrubý 
domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2015 
zvýšil, v očištění o cenové vlivy a se-
zónnost, meziročně o 4,5 %. Na růstu 
se podílely pozitivně všechny složky 
poptávky, především však investice, 

s 2. čtvrtletím 2015 se hrubý domácí 
produkt zvýšil o 0,5 %.

Data za 1. a 2. čtvrtletí 2015 ukázala, 
že firmám, tj. nefinančním podnikům, 
se podařilo navázat na úspěšný rok 
2014. Pololetí uzavřely s úhrnným zis-
kem 627,1 mld. Kč, který byl meziročně 

ření narostly zisky firem o 7,9 %.

Podle národního pojetí dosáhla hod-
nota vývozu zboží z ČR za leden až 
září 2015 celkem 2,49 bil. Kč. Mezi-
ročně se vývoz navýšil o 145 mld. Kč. 
Šlo především o nárůst vývozu do EU28, 
hodnota vývozu do třetích zemí pouze 
stagnovala. Již tradičně posílil zejména 
vývoz strojů a dopravních prostředků 
(+84 mld. Kč).

Počet volných pracovních míst se v prů-
běhu října 2015 mírně snížil, ale i tak zů-
stal vysoký. Na konci měsíce Úřad práce 
evidoval 107,3 tis. neobsazených pozic. 
Poptávka byla především po osobách 
se základním vzděláním a se středním 
odborným vzděláním s výučním listem.

P odle harmonizovaného indexu 
spotřebitelských cen stouply 
ceny pro spotřebitele v Česku 

ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně o 0,3 %. 
Jejich přírůstek byl nižší než ve 2. čtvrt-
letí (+0,7 %). Za zpomalením meziroční 
dynamiky stálo především výraznější 
zlevňování potravin a slabší růst cen 
energií spotřebovávaných v domácnos-
tech. Podepsal se pod tím ale i pokles 
ceny ropy na světovém komoditním 
trhu v letních měsících.

Cena ropy Brent sice vzrostla ze 
zhruba 48 amerických dolarů za barel 
v lednu 2015 na 64 dolarů v květnu, 
a tím částečně kompenzovala propad 
z druhé poloviny roku 2014, v srpnu 
a září 2015 se už ale opět obchodovala 

za méně než 50 dolarů. Snížení ceny 
ropy se promítlo do cen pohonných 
hmot, jejichž meziroční pokles se v ČR 
ve 3. čtvrtletí prohloubil. Navíc nízké 
ceny ropy se promítaly skrze nižší vý-
robní náklady podniků i do cen ostat-
ních výrobků a služeb.

Pokles ceny ropy utlumil mezi-
roční dynamiku cen pro spotřebi-
tele i ve většině zemí Unie. Nejrych-
leji ceny vzrostly ve 3. čtvrtletí 2015 na 
Maltě (+1,4 %) a v Rakousku (+0,9 %), 
dále v Belgii, v Portugalsku a ve Švéd-
sku (shodně +0,8 %). V sedmi zemích, 
včetně České republiky, se ceny zvý-
šily jen mírně, ve čtyřech stagnovaly. 
Zbývajících dvanáct členských zemí ve 
3. čtvrtletí zaznamenalo deflaci. 

Zdroj:  Eurostat
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Infl ace se snížila 
Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 
3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles 
světových cen ropy během léta.

Lukáš Kučera, oddělení svodných analýz

MAKROINDIKÁTORY

+7,9 %
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k dobrému vývoji 
hospodářství.
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Investiční aktivita stoupá
Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé 
poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli 
čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů

P očátkem roku 2008 se investiční 
aktivita v české ekonomice vý-
razně utlumila. Tvorba hrubého 

fixního kapitálu (THFK) zaznamenala 
šest mezičtvrtletních poklesů v řadě za 
sebou. Nepříznivý vývoj investiční akti-
vity byl nepochybně jedním z důsledků 
hospodářské krize vyvolaný i pesimis-
mem investorů. 

Růst HDP byl nižší

Trvalejší pokles tvorby hrubého fixního 
kapitálu nepříznivě ovlivnil konkuren-
ceschopnost podnikatelských subjektů, 
jejich budoucí produktivitu a efektiv-
nost. Okamžitým makroekonomickým 
důsledkem poklesu byl pak její nižší 
příspěvek k růstu hrubého domácího 
produktu (HDP), na jehož dynamice se 
vedle spotřeby domácností, vlády a čis-
tých vývozů podílí.

Ještě v roce 2007, tedy v době vyso-
kého ekonomického růstu, se na růstu 
HDP (+5,5 %) podílela tvorba hrubého 
fixního kapitálu třemi procentními 
body, tedy více než 50 %. 

V letech 2010 a 2011, kdy docházelo 
k pokrizovému zotavení ekonomiky 
(růst HDP o 2,3 %, resp. 2,0 %), však 
byly příspěvky tvorby hrubého fixního 
kapitálu na růstu HDP dokonce záporné 

(–0,2 p. b., resp. –0,1 p. b.). Setrvačnost 
negativních příspěvků THFK se proje-
vovala až do konce roku 2013. 

Od druhé poloviny roku 2013 již 
dochází k pravidelnému mezičtvrt-
letnímu růstu investic. Ve 2. čtvrtletí 

roku 2015 vzrostly dokonce o 4,8 %, 
což byl nejvyšší mezičtvrtletní růst od 
2. čtvrtletí roku 2007. I téměř třetinový 

příspěvek na růstu HDP potvrzuje, že 
tvorba hrubého fixního kapitálu patří 
opět k hlavním zdrojům růstu české 
ekonomiky.

Míra investic je důležitým 
ukazatelem růstu

Vedle dynamiky tvorby hrubého fix-
ního kapitálu věnujme pozornost i vý-
voji relace mezi THFK a HDP. Tuto re-
laci zachycuje míra investic, která patří 
k důležitým ukazatelům růstu konku-
renceschopnosti ekonomiky. Je ovliv-
něna několika faktory, ke kterým patří 
příliv přímých zahraničních investic, 
průběh ekonomického cyklu, struk-
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KAPITÁLU (THFK) 

Tvorba hrubého fixního kapitálu se sle-
duje jako samostatná položka soustavy 

podíl na hrubém domácím produktu 
představuje důležitý faktor ekonomic-
kého růstu. Přínos investic spočívá jak 
ve vynaložených výdajích (nákupy ak-
tiv) přímo přispívajících k růstu ekono-
miky, tak i v jejich potenciálu budoucí 

produkce (inovace a nárůst výrobních 
kapacit).

Zachycuje pořízení fixních aktiv, tj. 
vyrobená aktiva, která se používají ve vý-
robě po dobu delší než jeden rok a která 
jsou snížena o jejich úbytky během da-
ného období. 

Hrubý fixní kapitál zahrnuje zejména 
obydlí, ostatní budovy a stavby, stroje 
a zařízení včetně dopravních prostředků, 
zbraně, pěstované biologické zdroje, vý-
zkum i vývoj a software.

Tvorba hrubého fixního kapitálu patří opět k hlavním 
zdrojům růstu české ekonomiky.
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tura ekonomiky nebo efektivnost vy-
užití investic. 

Vyšší intenzitu investování tak ne-
můžeme považovat za záruku rychlého 
růstu ekonomiky. Od roku 2007 inten-
zita investování neustále klesá (v běž-
ných cenách z 29,6 % v roce 2007 na 
25,0 % v roce 2014). 

Přes pokles míry investic v České 
republice v posledních letech zůstává 
její průměrná úroveň v rámci Evrop-
ské unie relativně vysoká. Mezi příčiny 
vyšší míry investic patří stále poměrně 
vysoká závislost české ekonomiky na 
průmyslové výrobě a s ní spjaté vyšší 
nároky na investice do strojního vyba-
vení a továren. 

Značná část investic směřuje do in-
frastruktury, kde je jejich vliv na eko-
nomický růst dlouhodobou záležitostí, 
a také na obměnu stávajícího fixního 
majetku na úkor rozšiřovaní produk-
tivních kapacit.

Do budov a staveb se 
investuje méně než do 
strojního vybavení

Vývoj věcné struktury tvorby hrubého 
fixního kapitálu je od roku 2009 cha-
rakterizován neustálým poklesem 

podílu investic do budov a staveb 
jak v běžných (z 32,9 na 28,5 % v roce 
2014), tak i ve stálých cenách (z 33,0 
na 28,6 % v roce 2014). Naproti tomu 
v posledních šesti letech roste význam 
investic do strojního vybavení (z 30,6 
na 34,6 % v běžných a z 30,7 na 34,3 % 
ve stálých cenách). 

Podíl investic do nehmotného ma-
jetku (výdaje na vědu a výzkum a do 

počítačového programového vybavení)  
je od roku 2009 stabilní – v průměru ko-
lem 13 % v běžných cenách.

Odvětvová struktura investic od-
ráží strukturální změny v ekonomice. 
Přibližně od roku 2000 lze pozoro-
vat stabilizaci podílů většiny odvětví 
na tvorbě hrubého fixního kapitálu. 
Objemově nejvýznamnější odvětví – 
zpracovatelský průmysl – se po pro-
padu v letech 2009 a 2010 opět vrací 
ke svému čtvrtinovému podílu na cel-
kové THFK. 

Od roku 2011 pozorujeme také po-
zvolný nárůst investic v odvětví veřejné 
správy (z 6,9 na 8,6 % v roce 2014). Na-
opak k relativnímu poklesu investic do-
šlo v dopravě (z 12,0 % v roce 2012 na 
7,8 % v roce 2014).

Zde se také dobře ukazuje význam 
odvětví činností v oblasti nemovitostí 
a odvětví zemědělství jako silných in-
vestorů s podílem 18,7 %, resp. 3,5 % 
v roce 2014. Přitom podíl hrubé přidané 
hodnoty těchto odvětví na celku činil 
pouze 8,3 %, resp. 2,7 %.

Dominantní úlohu ve výdajích na 
tvorbu hrubého fixního kapitálu za-
stávají jednotky, které patří do sektoru 
nefinančních podniků. Jejich podíl do-
sahuje v průměru od roku 1995 téměř 
dvou třetin celkových výdajů na THFK. 

Od počátku roku 2015 roste po-
díl vládních institucí kvůli tomu, že je 
nutné využít vysoký objem finančních 
prostředků z fondů Evropské unie do 
konce letošního roku. 
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Dvě desetiletí přímých 
investorů v Česku
Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů 
převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje 
růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména 
v období ohraničeném lety 1995–2003.

Drahomíra Dubská, oddělení svodných analýz

J e v České republice přímých za-
hraničních investic za tři a čtvrt 
bilionu korun anebo o šest set 

miliard méně? Proč v nich nejsou za-
hrnuty jen samotné kapitálové vstupy, 
ale i reinvestované zisky a také peníze, 
které si mezi sebou půjčují, resp. pře-
souvají, mateřské a dceřiné společnosti? 
Jak je možné, že zemí, odkud k nám do-
sud proudilo nejvíce přímých zahra-
ničních investic, je Nizozemsko, jehož 
váha je v ekonomice Evropské unie 
v paritě kupní síly jen dvojnásobně 
větší než váha ČR, a nikoli Německo, 
které je dvanáctkrát výkonnější? Jaká je 
vůbec v těchto přílivech role daňových 
rájů? Jsou zahraniční investice opravdu 
„zahraniční“? A jaké procento z nich 
představuje fakticky český kapitál pře-
ložený do zemí daňových rájů a odtud 
zde jako „přímá investice do České re-
publiky“ vydělává, aby byl zdaněn pod-
statně mírněji právě v zemích, které si 
z těchto důvodů zvolil jako sídlo firmy?   

Zahraniční firmy v ČR…

Na některé otázky přesnou odpověď ne-
známe, protože globalizace „zatemnila“ 
věrný obrázek pohybu peněz a kapitálu. 
Na jiné odpovědět můžeme, nicméně po 
předchozím relativně složitém metodic-
kém exkurzu. Nový manuál platební bi-
lance z dílny Mezinárodního měnového 
fondu analytikům práci neulehčil, ale 
o vnějších ekonomických vztazích dané 
země umožnil získat více informací. 

Soustřeďme se však na data z reálné 
ekonomiky z produkce Českého statis-
tického úřadu ovlivněné právě přímými 
zahraničními investory. Analyzujme 
jimi ovládané firmy-přímé investice, 

v terminologii národních účtů podniky 
pod zahraniční kontrolou, jejich váhu 
v ekonomice ČR a její vývoj v čase.     

… tvoří dvě pětiny 
produkce…

Poslední data za rok 2013 ukazují, že se 
firmy ovládané zahraničními investory 
podílely na produkci České republiky 
z téměř dvou pětin (39,8 %); na pro-
dukci samotného firemního sektoru 
(nefinančních podniků) ale více než po-
lovinou (51,9 %). Jejich podíl v čase vý-
razně sílil. Zatímco v roce vzniku České 
republiky tvořily firmy ovládané zahra-
ničními investory necelých pět procent 
vytvořené produkce (4,6 %), v roce 2000 
už pětinu (20,6 %). Silný impuls pro ros-
toucí váhu zahraničních firem v eko-
nomice ČR přišel v letech ekonomické 
konjunktury. Hlavně v roce 2006 vzrostl 
prudce i podíl firem ovládaných zahra-

ničními investory a přiblížil se hranici 
40 % (38,9 %). Šlo o výrazný meziroční 
skok (z 31,7% podílu v roce 2005). Na 
úrovni blízké dvěma pětinám už jejich 
podíl na produkci setrval až do roku 
2013. Byl zhruba tentýž i v krizovém 
roce 2009 (39,1 %) stejně jako v letech 
recese 2012 (39 %) a 2013 (39,6 %), kdy 
byla jeho participace nejvyšší. 

V roce 2013 docílily firmy pod za-
hraniční kontrolou působící v ČR 
produkce ve výši téměř čtyř bilionů 
(3 816,1 mld. Kč), což byl nadpolo-
viční podíl produkce firemního sek-
toru (7 352,5 mld. Kč) a významná 
část produkce celé ekonomiky ČR 
(9 635,3 mld. Kč). Za dvě dekády tak 
jejich váha stoupla velmi významně 
– v roce 1993 šlo totiž ve srovnatel-
ných datech o produkci pouhých 
123,7 mld. Kč, za firemní sektor a za eko-
nomiku celkem pak o 1 860,2 mld. Kč, 
resp. 2 664,7 mld. Kč. 

Zdroj: ČSÚ

Graf 1: Produkce v České republice (v bil. Kč)
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Jenže podíl zahraničních firem na 
nově vytvořené přidané hodnotě byl 
oproti podílu na produkci v roce 2013 
podstatně menší. Proč?  

… ale jen čtvrtinu přidané 
hodnoty 

Disproporce mezi podíly na produkci 
a na hrubé přidané hodnotě svědčí 
o přepracovatelském charakteru fi-
rem pod zahraniční kontrolou v eko-
nomice ČR. Jak je z grafu 2 zřejmé, bě-
hem let se sice váha zahraničních firem 
na výkonnosti české ekonomiky podle 
hrubé přidané hodnoty zvyšovala, a to 
z 2,9 % v roce 1993 na 25,3 % v roce 
2013 (pětinový podíl překročila poprvé 
již v roce 2004). Je však třeba mít na 
paměti, že „silnými“ odvětvími s pů-
sobením zahraničních investorů jsou 
ta, kde je z podstaty věci relativně nižší 
podíl práce oproti výsledné hodnotě 
produkce, jako třeba v automobilovém 
průmyslu. Takové poměry mají pak vliv 
na skutečnost, že v ČR tvoří podle dat 
za rok 2013 firmy pod zahraniční kont-
rolou dvě pětiny produkce, ale jen čtvr-
tinu hrubé přidané hodnoty. Roli však 
hrají i jiné vlivy, například zastoupení 
firem pod zahraniční kontrolou ve sféře 
průmyslu a ve sféře služeb aj.  

Již zmíněný přepracovatelský cha-
rakter firem pod zahraniční kontrolou 
v ekonomice ČR je zřejmý i z jejich po-
dílů na mezispotřebě, a to jak za ekono-
miku celkem, tak zejména u samotných 
nefinančních podniků, tj. ve firemním 
sektoru. 

Vysoká váha ve firemním 
sektoru 

I přes silný podíl zahraničních investic 
ve finančních institucích ČR, tj. pře-
devším u komerčních bank a pojišťo-
ven – v nichž tvoří subjekty ovládané 
ze zahraničí přes 95 % veškerých aktiv 
a zhruba stejně vysoký podíl na jejich 
kapitálu –, je váha firem pod zahra-
niční kontrolou významná i v nefi-
nančních podnicích. Do nich také, 
zejména do zpracovatelského prů-
myslu ČR, vstupoval z „historického 
hlediska“ zahraniční kapitál dříve než 
do firem z oblasti služeb. Podle po-
sledních dat za rok 2013 se zahraniční 
firmy podílely na produkci sektoru ne-
finančních podniků z 51,9 %, ale na 
hrubé přidané hodnotě, kterou vytvo-

řily, jen ze 45,5 %. Nejvyšší byl jejich 
podíl na mezispotřebě – což je opět 
potvrzením charakteru zastoupení 
zahraničního kapitálu v ekonomice 
ČR – stejně jako tomu bylo v každém 
roce v posledních dvou desetiletích 
počínaje rokem 1993.

Co dál?

Impuls, který daly české ekonomice 
přímé zahraniční investice zejména 
po roce 2000, ovlivnil výrazně do-
sud nejdelší hospodářskou konjunk-
turu ČR z poloviny předchozí dekády.  
Ovšem jako všechno, i jejich působení 
na českou ekonomiku má svůj rub 
a líc. Odpovězme si na otázky z úvodu 
článku: podle dat o stavech investic 
z publikovaných údajů ČNB umís-
tili přímí zahraniční investoři v ČR 
do konce března 2015 přes tři a čtvrt 
bilionu (3 293 mld. Kč). Zpět si stáhli 
v podobě dividend (podle dat do konce 
roku 2014) 1 954,4 mld. Kč – téměř 60 % 
vložených peněz tedy již „mají doma“. 
Česká republika se nachází ve třetí fázi 
přímých zahraničních investic, kdy od-
liv výnosů převyšuje zisky určené k re-
investicím v tuzemsku. Tato fáze tak 
podstatně redukuje růstový potenciál, 
který přinesly zahraniční investice do 
ČR zejména v období ohraničeném lety 
1995–2003. Tehdy se mohutné přílivy 
přímých investic soustřeďovaly velkou 
měrou na prodeje státních podílů v nej-
větších firmách anebo bankách.  Kde 
hledat nový růstový potenciál pro čes-
kou ekonomiku nyní? 

Zdroj: ČSÚ

Graf 3: Vývoj vybraných charakteristik firem pod zahraniční kontrolou v ČR, 
1993 až 2013 (v mld. Kč)
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Graf 2: Váha firem pod zahraniční kontrolou na hrubé přidané hodnotě ekonomi-
ky ČR v letech 1993 a 2013 (v mil. Kč)
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TÉMA

Ochrana ovzduší něco stojí
životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí. 

Miloslava Veselá, vedoucí oddělení statistiky životního prostředí

Z výšené investice do ochrany ži-
votního prostředí většinou sou-
visí s legislativními opatřeními. 

V letech 1995 až 1998 převažovaly 
investice do ochrany ovzduší a kli-
matu. Příčinou tohoto trendu byl zákon 
č. 309/1991 Sb., ze dne 9. července 1991 
o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. V roce 1998 končil termín pro 
realizaci environmentálních doplňků 
požadovaných zákonem. 

V současné době tímto dochází opět 
k nárůstu investic v oblasti ochrany 
ovzduší a klimatu, tentokrát v souvis-
losti se zpřísněním emisních limitů vy-
hláškou 415/2012 Sb.

Podobně vykazovaly nárůst inves-
tice v oblasti nakládání s odpadními vo-
dami v letech 2008 až 2012. Tento trend 
byl v souladu s požadavky Přístupové 
smlouvy České republiky k Evropské 
unii týkající se čištění městských od-
padních vod. 

Výše investic na ochranu životního 
prostředí a jejich podíl na hrubém do-
mácím produktu je významným ukaza-
telem, jehož pomocí můžeme mezi se-
bou porovnávat jednotlivé státy Evropské 

unie. V posledních letech vykazuje tento 
ukazatel mírně rostoucí trend. 

Nejvýznamnější změny  
se uskutečnily v roce 2002

Údaje o výši investic na ochranu ži-
votního prostředí zjišťuje Český sta-
tistický úřad již od roku 1986, kdy byl 

oddíl o těchto investicích zařazen do 
výkazu Iv 2-01. Během let došlo k růz-
ným změnám, z nichž nejvýznamnější 
se uskutečnila v roce 2002. Úřad  se za-
pojil do projektu Eurostatu a výsled-
kem bylo samostatné zjišťování výdajů 
na ochranu životního prostředí výka-
zem ŽP 1-01. Tímto výkazem se kromě 
investic shromažďují také data o nein-
vestičních výdajích a ekonomickém 
přínosu z aktivit na ochranu životního 
prostředí. 

Sjednocení výkaznické 
povinnosti výhodou

Původně byl výkaz ŽP 1-01 určen 
pouze podnikatelskému sektoru 
(veřejný sektor byl obesílán výka-
zem Vl 1-01, jehož součástí byl oddíl 
o investicích na ochranu životního 
prostředí). Od roku 2006 však došlo 
ke sjednocení výkaznické povinnosti. 
ČSÚ tak získává údaje o neinvestič-
ních nákladech na ochranu životního 
prostředí a ekonomických přínosech 
z aktivit na ochranu životního pro-
středí i z veřejného sektoru. 
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Ve srovnání s uplynulým rokem došlo 
letos v  České republice k  významné-
mu zvýšení investiční činnosti. Poslední 
odhad České bankovní asociace zvýšil 
předpoklad růstu investic v roce 2015 
o 7,4 % oproti roku 2014. 

Růst investic je ovlivněn více faktory. 
Jednak je odrazem postupujícího oživení 
ekonomiky, jež je patrné jak v nefinanč-
ních podnicích, tak i domácnostech, a jed-
nak jednorázovým vlivem, který vyplývá 
z intenzivního dočerpávání evropských 
fondů v souvislosti s ukončením progra-
mového období 2007 až 2013.

Růst investic v  roce 2015 vytváří 
předpoklady k dobrému vývoji hospo-
dářství i v dalších letech. Za pozitivní lze 
považovat informace, že se jedná jak 
o investice, kterými se obnovuje, rekon-
struuje dosavadní majetek, tak i o inves-

tice nové, jež zvyšují dosavadní výrobní 
i nevýrobní kapacity.

Prostor pro další růst investic je dosta-
tečný a souvisí zejména s krytím těchto 
potřeb:
-  výstavba děl a zařízení pro zadržení 

vody v přírodě, včetně hospodaření 
s vodou;

-  výstavba nových energetických kapa-
cit, které nahradí dožívající elektrárny 
spalující uhlí;

-  výstavba a obnova všech druhů infra-
strukturních staveb (železniční korido-
ry, dálnice, datová centra apod.).
Vedle výše uvedených potřeb existuje 

řada dalších z odvětví školství, zdravot-
nictví, kultury, vědy a výzkumu, do kte-
rých je třeba též rozvážně investovat.

K dalším námětům v oblasti investic 
patří i skutečnost, že v současnosti (po 

dokončení tunelu Blanka) není v České 
republice rozestavěná žádná skutečně 
velká investice. Troufne si snad někdo na 
některou z níže uvedených investic?
-  Dostavba jaderných elektráren v Du-

kovanech a Temelíně,
-  výstavba přehradních nádrží na Beč-

vě a Berounce,
-  zahájení výstavby kanálu Dunaj – 

Odra – Labe.
S tím souvisí i dokončení řady prací 

spojených se zjednodušením administ-
rativy, které jdou ruku v ruce s realizací 
investic. 

Jedná se především o nový zákon 
o  zadávání veřejných zakázek, nový 
stavební zákon, který se lépe vyrovná 
s vydáváním územních rozhodnutí, sta-
vebních povolení a hodnocením vlivů na 
životní prostředí.

 
Josef Vlášek
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K  hodnocení výkonnosti ekono-
miky se běžně používá hrubý 
domácí produkt. Ten ovšem ne-

bere ohled na tak závažnou skutečnost, 
jakou jsou zisky podniků pod zahra-
niční kontrolou, které odtékají z Česka 
do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná 
analýza ČSÚ, existují ukazatele, které 
tento fakt reflektují.

Specifika české ekonomiky

Ekonomika ČR je nadprůměrně ote-
vřená vůči zahraničí. Z toho plyne, že 
změny cen vývozu a dovozu mají velký 
vliv na její výkonnost. Navíc jsou v eko-
nomice ČR významně a dlouhodobě 
zainteresováni zahraniční investoři. 
To znamená, že část finančních pro-
středků, které se v České republice vy-
tvářejí, odchází do zahraničí. K těmto 
skutečnostem HDP nepřihlíží.

Reálný hrubý domácí důchod 
bere v potaz směnné relace

Jedním z rozebíraných ukazatelů v ana-
lýze je reálný hrubý domácí důchod. 
Zachycuje stejně jako HDP výkonnost 
ekonomiky, na rozdíl od něho ale zo-
hledňuje i vývoj cen vývozu a dovozu. 
Jestliže je vývoj cen příznivý (směnné 
relace jsou kladné), pak ekonomika do-
sahuje dodatečných zisků. Pokud je na-
opak nepříznivý (směnné relace jsou zá-
porné), realizuje ztráty. Mezi roky 1995 
a 2014 narostl HDP reálně o 53,1 %. Re-
álný hrubý domácí důchod, díky příz-
nivému vývoji cen, se navýšil o 59,4 %.

Hrubý disponibilní důchod 
nastavuje zrcadlo

Důležitým ukazatelem výkonnosti je 
v případě České republiky i hrubý dis-

ponibilní důchod. Zatímco HDP za-
chycuje, jaká hodnota zboží a služeb 
se v ekonomice v daném období vy-
tvořila a z pohledu výdajů také zrea-
lizovala a tím přeměnila ve finanční 
prostředky, hrubý disponibilní důchod 
říká, kolik z těchto prostředků zůstalo 
rezidentům na spotřebu či investice. 
V případě České republiky je hrubý dis-
ponibilní důchod dlouhodobě nižší. 
V roce 2014 činil jeho podíl na HDP 
91,3 %. Zbytek, tj. částka odpovídající 
8,7 % HDP, odešel do zahraničí. Šlo 
především o zisky, které v České re-
publice generovaly podniky pod za-
hraniční kontrolou.

Analýzu Hodnocení výkonnosti 
ekonomiky České republiky v šir-
ším kontextu naleznete na http://bit.
ly/1NhU2zz.

Lukáš Kučera,  
oddělení svodných analýz

HDP odliv zisků nezohledňuje 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/hodnoceni-vykonnosti-ekonomiky-ceske-republiky-v-sirsim-kontextu
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Pod vlivem uprchlické vlny do Evro-
py se přestalo takřka mluvit o politic-
kém a ekonomickém vývoji v Řecku? 
Jak ho hodnotíte?
Jedná se pouze o mediální přesunutí 
pozornosti na jiná témata. Dluhová si-
tuace v Řecku rozhodně vyřešena ne-
byla a dříve nebo později bude i na 
mediální scéně „řecká tragédie“ opět 
pokračovat.

Řecko, Kypr, Portugalsko, Itálie a Ir-
sko jsou nejvíce zadlužené země Ev-
ropské unie. Doporučil byste nákup 
dluhopisů, které vydaly jejich ústřed-
ní vládní instituce?
Konkrétní investiční doporučení vždy 
záleží na rizikovém profilu investora 
a struktuře jeho portfolia. Každopádně 
poučení z nedávného vývoje je jasné 
– státní dluhopis není bezrizikový 
instrument!

To není příliš potěšující zpráva. Do 
jakých instrumentů je tedy dnes vů-
bec bezpečné investovat?
Vždy je třeba se na investice dívat 
portfoliovým pohledem. V dnešní si-
tuaci extrémně nízkého výnosového 
prostředí je zřejmé, že za bezpečnost 
budeme platit minimálním, nulovým 
a v některých případech dokonce zá-
porným výnosem. 

Proč neplnila naše měna v době ev-
ropské dluhové krize roli bezpečné-
ho přístavu jako například švýcarský 
frank?
Důvodů bychom nalezli celou řadu. Od 
rozdílů v politické a ekonomické sta-
bilitě a stabilitě podnikatelského pro-
středí až po velikost trhu a s tím souvi-

sející úrovni likvidity. Švýcarský frank 
je šestou nejobchodovanější měnou na 
světě, česká koruna až dvacátá šestá, 
dokonce i za polským zlotým či maďar-
ským forintem. Průměrný denní obrat 
na české koruně je třináctkrát menší 
než na švýcarském franku. Významné 
rozdíly jsou i v obou ekonomikách, je-
jich historii atd. Nebál bych se ale čes-
kou korunu nazývat regionálním bez-
pečným přístavem.

Česká národní banka už dva roky ne-
dovoluje koruně posílit pod hranici 
27 korun za euro a chce v tom dál po-
kračovat. Jak její rozhodnutí ovlivňu-
je naši ekonomiku? 
Je sice pravda, že na devizovém trhu 
jsou v souvislosti s intervencemi patrné 
určité distorze, například na forwardo-
vém trhu. Na makroekonomické úrovni 
ale intervenční režim svůj úkol splnil. 
Na rozdíl od Slovenska, Polska či Ma-
ďarska nezažíváme deflaci. Může se sice 
zdát, že primárního cíle přiblížit inflaci 
ke dvěma procentům dosaženo nebylo. 
Nízké inflační číslo je ovšem zkresleno 
opětovným poklesem cen pohonných 
hmot. Pohled na jádrovou inflaci ale ho-
voří jasně: zatímco v období před inter-
vencí byla po delší období záporná, od 
zavedení intervenčního režimu roste. 
Aktuálně se již nachází její meziroční 
růst nad 1,5 %. Ještě důležitější je ale 
to, že se podařilo zvrátit pokles inflač-
ních očekávání.

Očekáváte růst inflace? A vůbec – po-
třebuje ekonomika, aby inflace rost-
la? Politika centrálních bank je dnes 
hodnocena jako proinflační (nízké 
sazby, nákupy aktiv včetně státních 

dluhopisů), ale inflace stále příliš ne-
roste. Proč, jaké jsou hlavní důvody?
Inflace neroste kvůli faktorům, které 
jsou mimo kontrolu centrálních 
bank. Razantně spadly ceny pohon-
ných hmot, kvůli loňské úrodě padaly 
ceny potravin. Tady se ale trend kvůli 
letošní horší úrodě již začíná měnit. 
Bez těchto faktorů inflace roste. Jak 
jsem uvedl v předchozí odpovědi, já-
drová inflace se již nachází v toleranč-
ním pásmu ČNB. A proč by měla in-
flace růst? Odpověď je jednoduchá. My 
přesně neumíme změřit inflaci. Odha-
dujeme ji pomocí indexu spotřebitel-
ských cen. A neumíme odlišit, zda je 
zvýšení ceny skutečně pouze „inflač-
ního“ charakteru, od situace, kdy zvý-
šení ceny souvisí s tím, že se zvýšila 
i kvalita produktu. Panuje konsensus 
podložený akademickým výzkumem, 
že dvouprocentní růst spotřebitelských 
cen odpovídá cenové stabilitě, kterou 
mají centrální banky za úkol zabezpe-
čovat. Dvouprocentní inflace je navíc 
bezpečně vzdálena od deflace, která 
je hlavním proudem považována za 
škodlivou. A v neposlední řadě, vzhle-
dem k nominální rigiditě cen směrem 
dolů, pomáhá mírný růst cen i reálné 
ekonomice.

Jak se tedy reálné ekonomice daří? Jak 
se na ní projevila oslabená koruna?
Podpora reálné ekonomiky předsta-
vuje další kanál, kterým oslabená 
a stabilní koruna ekonomiku ovliv-
ňuje. A zde je dopad téměř učebni-
cový. Oslabení koruny se postupem 
času projevilo v kombinaci se stabilní 
zahraniční poptávkou v růstu českých 
exportů a následně provizních zisků 

Dnes je rizikový 
i státní dluhopis 
investičního bankovnictví Komerční banky, nazývá českou korunu regionálním 
bezpečným přístavem. Přesto si myslí, že za bezpečnost svých investic zaplatíme, a to 
minimálním, nulovým a v některých případech dokonce záporným výnosem. 

Alena Géblová, vedoucí redaktorka
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korporací; vzestup inflačních očekávání zároveň podpořil 
spotřební výdaje a zejména investiční aktivitu. Výrazně se 
zlepšuje situace na trhu práce – zaměstnanost je nejvyšší 
v historii, začíná zrychlovat růst mezd. Je ale zřejmé, že za 
letošním nejvyšším růstem ekonomiky od roku 2007 stojí 
nejenom uvolněná měnová politika, ale pomohly i další 
faktory: podpora ze strany fiskální politiky, nízké ceny po-
honných hmot a v neposlední řadě letošnímu vysokému 
růstu na úkor loňského pomohly i změny v daňovém re-
žimu tabákových daní. Stačí se podívat na vývoj hrubé při-
dané hodnoty.

Je pravda, že vývoj měnové politiky se v příštím roce a půl 
bude odvíjet od toho, co udělá Fed – Federální rezervní 
systém Spojených států amerických – a posléze Evropská 
centrální banka?
Česká národní banka primárně sleduje, zda se očekávaná 
inflace na horizontu měnové politiky, tedy čtyři až šest 
čtvrtletí, nachází či nenachází v blízkosti inflačního cíle. 
Tuzemská inflace je do značné míry záležitostí domácích 
faktorů. Je ale zřejmé, že vzhledem k naší ekonomické vazbě 
na eurozónu je i pro ČNB důležitý také vývoj v eurozóně. 
Není to ale tak, že by Česká národní banka pasivně násle-
dovala kroky Evropské centrální banky. Je ale jasné, že naši 
centrální bankéři musí situaci v eurozóně a reakci Evrop-
ské centrální banky na ni brát při svém rozhodování v po-
taz. A Evropská centrální banka samozřejmě bude brát 
v úvahu situaci v globální ekonomice a ve Spojených stá-
tech amerických.

Co soudíte o možnosti zavedení negativních sazeb? 
Záporné sazby již nejsou tabu, v mnoha zemích jsou rea-
litou. A zkušenost například se zápornými výnosy státních 
dluhopisů již máme i v Česku. Je otázkou, zdali ke snížení 
depozitní sazby do záporného teritoria přistoupí i česká 
centrální banka. 

Nedomnívám se, že by to byl krok, který by ČNB použila 
s cílem uvolnit měnovou politiku. Pokud by k tomuto kroku 
přistoupila, bylo by to zřejmě z důvodu snadnějšího brá-
nění kurzového závazku. Pokud Evropská centrální banka 
svou depozitní sazbu dále sníží hlouběji do záporného teri-
toria, pravděpodobnost obdobného kroku ze strany České 
národní banky se zvedne. Důvodem bude rozšíření úroko-
vého diferenciálu ve prospěch koruny. V Komerční bance 
aktuálně vidíme čtyřicetiprocentní šanci na zápornou de-
pozitní sazbu.

Jaký dopad by to mělo na penzijní fondy a penzijní systém?
Z pohledu situace penzijních fondů je jasné, že prostředí 
velmi nízkých či záporných úrokových sazeb má nepříznivý 
vliv na zhodnocení prostředků pro klienta. Navíc pokud trvá 
delší dobu, může se velmi negativně projevit i na hospoda-
ření penzijních společností. Jejich hlavním příjmem jsou 
poplatky za obhospodařování prostředků v transformova-
ných fondech, které však mohou být vybírány maximálně 
tak, aby nedošlo v žádném roce k negativnímu zhodnocení 
pro klienta. Naopak negativní výnosy musí penzijní společ-
ností dotovat z vlastních prostředků. 

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

ekonomické v Praze, kde v roce 2003 ukončil doktor-
ské studium v oboru hospodářská politika a správa 

absolvoval distanční postgraduální studium na CFA 
Institute ve Spojených státech amerických. 

Makroekonomickými analýzami a finančními trhy se 
zabývá od svého nástupu do Komerční banky, tj. od 
roku 1998. O čtyři roky později zde začal vést odbor 
ekonomického a strategického výzkumu investičního 
bankovnictví a od prosince 2010 zastává funkci 

působí také jako odborný asistent na katedře měnové 

školy ekonomické v Praze.

Inflace neroste kvůli fakto-
rům, které jsou mimo kontrolu 
centrálních bank. Razantně 
spadly ceny pohonných hmot, 
kvůli loňské úrodě padaly ceny 
potravin.
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Vývoj mezd a platů
v období krize
zaměstnanci. Přestože loňský rok přinesl o vývoji ekonomiky i trhu práce dobré zprávy, 
reálné mzdy a platy nedosáhly úrovně roku 2008. 

Jan Růžička, oddělení statistiky práce

K rizová léta pozměnila strukturu 
příjmů domácností. Podíl mezd 
a platů spolu s podnikatelskými 

příjmy na příjmech domácností se 
mezi lety 2007 a 2014 snížil z 84,8 % na 
82,7 %. Na tomto vývoji se podílela pře-
devším stagnace příjmů z podnikání, 
naopak význam příjmů z mezd a platů 
stoupl z 57,9 % na 58,3 %.

Na ekonomický pokles v době recese 
reagovaly mzdy a platy daleko citlivěji 
než ostatní složky příjmů domácností, 
které se vyvíjely sice plynuleji, ale s vět-
ším zpožděním. 

Jak se sledují  
mzdové statistiky

V roce 2014 v reakci na ekonomické 
oživení tak mzdy a platy představo-
valy hlavní růstový potenciál příjmů 
domácností.

Pokud mluvíme o mzdové či pla-
tové statistice, můžeme vysledovat 

dva základní koncepty. První z nich 
je strukturální statistika mezd, která 
se sleduje prostřednictvím Informač-
ního systému o průměrném výdělku 

(ISPV). Ten poskytuje pohled na prů-
měry mezd a platů spolu s kvantilovými 
charakteristikami polohy mezd statis-
tického souboru zaměstnanců. 

Druhým konceptem je sledování po-
čtu zaměstnanců a agregátních mezd 
statistického souboru podniků. Podí-
lem mezd a počtu zaměstnanců vzniká 
ukazatel „průměrná měsíční mzda 
zaměstnance“. Stejný postup je i pro 
platy. Z tohoto konceptu vychází pod-
nikové výkaznictví ČSÚ. Jeho výstupem 
je vedle počtu zaměstnanců i indikátor 
průměrná měsíční mzda na fyzickou 
osobu a mzda přepočtená na zaměst-
nance s plnou pracovní dobou. 

Podnikové výkaznictví sleduje pouze 
zaměstnance v tzv. evidenčním stavu 
(nepatří sem např. osoby vykonávající 
veřejné funkce, ženy na mateřské a rodi-
čovské, zaměstnanci pracující na dohody 
apod.). Průměrné měsíční mzdy či platy 
zaměstnanců podnikového výkaznictví 

ANALÝZA

Z NEZAOKROUHLENÝCH DAT

I na krátkém období 2011 až 2014 je 
patrný zřetelně diferencovaný vývoj mě-
síčních mezd a platů v jednotlivých kvar-

tilech. Kvartilové rozpětí se během sledo-
vaného období zvyšovalo, i když nijak 
dramaticky. Obecně se dá říci, že ke 
zvyšování diferenciace mezd, ve smyslu 
kvartilového rozpětí mezd, přispěla více 
mzdová než platová sféra.
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Počty zaměstnanců a reálné mzdy a platy v ČR, 2000 až 2014 (2010 = 100)

Měsíční mzdy a platy na zaměstnance, 2010 až 2014 (v Kč/měsíc)

ROK
1. kvartil Medián 3. kvartil Rozpětí

mzdy platy mzdy platy mzdy platy mzdy platy

2010 x x 20 585 23 696 x x x x

2011 15 466 18 816 21 224 23 838 29 004 28 997 13 538 10 182

2012 15 772 19 337 21 613 24 304 29 513 29 337 13 741 10 000

2013 15 860 19 391 21 848 24 562 29 947 29 710 14 087 10 319

2014 16 221 20 008 22 399 25 393 30 679 30 771 14 458 10 764

Zdroj: ISPV 
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jsou důležitým indikátorem. Jako takový 
ho někdy využívá stávájící legislativa.

Pokud sledujeme mzdy a platy z po-
hledu příjmů domácností, je nutné ke 
mzdám a platům zahrnout i příjmy, 
které definice podnikového výkaznic-
tví nezahrnuje. Takovým příjmem, ve-
dle příjmů zaměstnanců mimo evi-
denční stavy, může být např. spropitné 
či práce na černo. Na výplatní pásce ani 
ve statistickém výkaze taková položka 
přímo nefiguruje, ale je také reálným 
příjmem, a proto se počítá do příjmů 
domácností. Tuto část tzv. nezjištěné 
ekonomiky včetně „šedé zóny“ zapra-
covává národní účetnictví. 

Výsledkem jsou počty pracovníků, 
které tvoří zaměstnanci a sebezaměst-
naní. Z datových zdrojů národních účtů 
vychází také nově publikovaný indiká-
tor ČSÚ „průměrný měsíční příjem ze 
zaměstnání“. 

Nominální vs. reálný  
růst mezd

Důležitou dimenzí, kterou musíme vní-
mat při vyhodnocování mzdových sta-
tistik v časových řadách, je rozdíl mezi 
nominálními a reálnými hodnotami. 
V našem případě jsme pro vyjádření re-
álného růstu mezd a platů použili rok 
2010 jako bazický.

Pokud tedy tvrdíme, že suma ag-
regátních reálných mezd a platů roku 
2014 nedosáhla úrovně roku 2008, zna-

mená to, že si všichni zaměstnanci cel-
kem nemohli koupit tolik zboží, jako 
v roce, kdy začala ekonomická recese. 
Počet zaměstnanců v tomto ohledu 
není brán v potaz. Ten se uplatní až 
při výpočtu průměrné měsíční mzdy 
nebo platu na zaměstnance. 

Není tudíž ani vyloučena možnost, 
že průměrná měsíční mzda či plat na 
zaměstnance mohl teoreticky růst v dů-
sledku poklesu počtu zaměstnanců při 
stejných nebo i nižších agregátních 
mzdách a platech. 

Ve skutečnosti však spíše výsledky 
napovídají, že se počet zaměstnanců 
dorovnával k dostupnému objemu 
mezd a platů, a to tak, že průměrný 

reálný příjem se víceméně zafixoval 
na úrovni let 2008 až 2009.

Statistiky průměrných mezd jsou 
často kritizovány, že neodpovídají re-
alitě, protože prý většina zaměstnanců 
na průměrné hodnoty nedosáhne. Vy-
světlení najdeme ve tvaru distribuce 
dat souboru zaměstnanců. 

Aritmetický průměr je, v případě 
tzv. pozitivní či pravostranné šikmosti 
(skewness), nad hodnotami získanými 
od většiny populace. Skutečně podle 
výsledků ISPV více než 60 % zaměst-
nanců nedosahuje hodnoty průměrné 
mzdy. K aritmetickému průměru mezd 
je proto vhodné sledovat i kvantilové 
charakteristiky, např. medián či kvartily, 
které spolu s průměrem lépe popisují 
statistický soubor.

Recese růst nominálních 
měsíčních mezd nezastavila

Je patrné, že období recese nezastavilo 
nominální růst měsíčních mezd ani 
platů. Vývoj mezd v jednotlivých kvar-
tilech spolu s vývojem inflace můžeme 
porovnat na grafech. Pouze v případě, 
kdy index nominální mzdy předstihl in-
flaci, došlo k reálnému růstu. V srpnu 
2013 byla zvýšena minimální mzda 
z 8 000 Kč na 8 500 Kč. Reakce v tomto 
pohledu není nijak patrná.

Pro zaměstnance se mzdou např. 
15 177 Kč je jakýkoli přírůstek nebo 
úbytek citelnější než pro zaměstnance 
se mzdou např. 28 463 Kč. Indikátor „re-
lativní přírůstek“ reálné hodnoty může 
tento rozdíl vyhodnotit citlivěji. 
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15 177 Kč je jakýkoli přírůstek nebo 
úbytek citelnější než pro zaměstnance 
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Indexy růstu mezd, platů a inflace, 2011 až 2014 (v %)

Vývoj reálných mezd a platů, 2010 až 2014 (2010 = 100, v Kč/měsíc)

ROK
1. kvartil Medián 3. kvartil Rozpětí

mzdy platy mzdy platy mzdy platy mzdy platy

2010 x x 20 585 23 696 x x x x

2011 15 177 18 465 20 828 23 394 28 463 28 457 13 538 10 182

2012 14 984 18 370 20 533 23 089 28 037 27 870 13 741 10 000

2013 14 859 18 167 20 469 23 012 28 057 27 835 14 087 10 319

2014 15 137 18 670 20 902 23 696 28 628 28 715 14 458 10 764

Relativní pří-
růstek v %

–0,27*) 1,11*)
0,36*)

1,54**)

1,29*)

–0,00**)
0,58*) 0,91*)

Pozn.: *) 2014–2011, **) 2014–2010; relativní přírůstek.

Zdroj: ISPV, vlastní výpočet
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V Praze je blaze
Příznivý ekonomický vývoj v Česku ovlivnil i míru dlouhodobé nezaměstnanosti, ta se 

v Praze. Hlavní město si drží primát i mezi všemi regiony EU28.

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí

V ývoj celkové nezaměstnanosti 
přímo ovlivňuje změny v počtu 
nezaměstnaných osob, které 

jsou bez zaměstnání jeden rok a déle. 
Jejich počet dosáhl v roce 2014 celkem 
141 tis., přičemž většinu tvořily ženy 
(75 tis.). V posledních dvou letech se 
situace dlouhodobě nezaměstnaných 
zlepšila. Jejich počet se v minulém roce 
meziročně snížil o 20 tis. a i v průběhu 
letošního roku dále klesá – ve 3. čtvrt-
letí 2015 o dalších 12 tis. 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti, 
která je konstruována jako podíl dlou-
hodobě nezaměstnaných k součtu 
všech pracujících a všech nezaměst-
naných v daném období, činila v mi-
nulém roce 2,7 %, tj. o 0,3 p. b. méně 
než v roce 2013. V prvním pololetí 2015 
klesla na 2,5 % a přibližuje se tak úrovni 
z let 2008, resp. 2009.

V minulém roce byla míra dlouho-
dobé nezaměstnanosti ve většině krajů 
nižší než 3 % (v Praze dokonce méně 
než 1 %). Složitější situace byla v kra-
jích Karlovarském, Ústeckém, Morav-
skoslezském a Olomouckém, ve kterých 
se pohybovala v rozpětí 4,1 až 5,0 %. 

Velké rozdíly v míře dlouhodobé ne-
zaměstnanosti jsou mezi členskými 
státy Evropské unie, kde průměr za 

EU28 činil 5,1 %, tj. téměř dvojnáso-
bek této míry v Česku. Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti u nás byla osmá nej-
nižší. Nižší ji měly jen Rakousko, Ně-
mecko, Velká Británie a severské státy. 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstna-
nosti přetrvává zejména na jihu Evropy. 
Mimořádně vysoká je v Řecku a ve Špa-

nělsku, kde je dlouhodobě nezaměst-
naný dokonce každý pátý, resp. osmý 
ekonomicky aktivní obyvatel.

Blaze je i v Horním Bavorsku

Rozdíly v míře dlouhodobé nezaměst-
nanosti se zvlášť projevují na regionální 
úrovni (NUTS2). V naší republice sice 

přetrvávají poměrně velké rozdíly mezi 
kraji, ale podstatně větší a závažnější 
jsou mezi regiony celé Unie.

Rozpětí regionálních měr dlouho-
dobé nezaměstnanosti je enormní. Po-
hybuje se v intervalu od 0,8 do 22,9 % 
(včetně zámořských území některých 
států). Mimořádného postavení do-

sáhla Praha, která má spolu s Horním 
Bavorskem a Západním Rakouskem 
vůbec nejnižší míru dlouhodobě ne-
zaměstnaných ze všech regionů EU28. 
Praha a Horní Bavorsko mají také vů-
bec nejnižší obecnou míru nezaměst-
nanosti (2,5 %).

Z dvaceti regionů s nejnižší mírou 
dlouhodobé nezaměstnanosti je jich 
deset v Německu, čtyři ve Velké Bri-
tánii, tři ve Švédsku, dvě v Rakousku 
a díky Praze i jeden v ČR. Z dalších 
regionů České republiky byl region 
Střední Čechy na 64. místě, Jihozápad 
na 80., Severovýchod na 92. a za ním 
hned na 93. místě Jihovýchod. V první 
polovině pořadí se umístila i Střední 
Morava na 112. místě. Další naše re-
giony soudržnosti s vyšší mírou dlou-
hodobé nezaměstnanosti, konkrétně 
Moravskoslezsko a Severozápad, jsou 
na 157., resp. 167. místě.

V řadě regionů, zejména jižní Evropy, 
je míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Vymezení regionů soudržnosti (NUTS2)

NUTS2

NUTS3

*) Pozn.: Dlouhodobě nezaměstnaní jsou všichni respondenti ve věku 15 a více let, kteří jsou bez zaměstnání 
jeden rok a déle, aktivně hledají práci a jsou schopni nástupu do zaměstnání nejpozději do 14 dnů.
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Míra dlouhodobé nezaměstnanosti*) v krajích a regionech soudržnosti ČR, 2014

nezaměstnanosti vyšší než 10 %, mj. i v regionu Brusel.
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tristní. Špatná situace je v regionech 
Řecka, když mezi dvacet nejpostiže-
nějších regionů v celé EU28 patří deset 
řeckých regionů. Vysoká dlouhodobá 
nezaměstnanost je také v autonomních 
oblastech Španělska (Melilla a Ceuta), 
na Kanárských ostrovech, v Andalusii 
a v Kastilii-La Mancha, ve třech vesměs 
zámořských územích Francie a v Ka-
lábrii se Sicílií v Itálii.

Ve 42 regionech EU je míra dlou-
hodobé nezaměstnanosti vyšší než 
10 %. To je závažný problém nejen pro 
tyto oblasti, ale i pro jednotlivé státy 
a vlastně pro celou Unii. Mezi tyto re-
giony se řadí téměř všechny řecké (13), 
stejný počet regionů ve Španělsku, dále 
šest italských regionů, pět francouz-

ských (všechny jsou zámořská území) 
a oba regiony NUTS2 Chorvatska. Do 
této skupiny patří i dva regiony Sloven-
ska, a to Střední a Východní Slovensko.

Překvapivě se mezi regiony s více 
než 10% mírou dlouhodobé nezaměst-
nanosti zařadil i region Brusel-hlavní 
město.

Problém dlouhodobé regionální 
nezaměstnanosti je značný. Přitom 
je potřeba si uvědomit, že sociálně 
ekonomická situace je v řadě oblastí 
ještě svízelnější. Mnoho respondentů 
totiž nesplňuje kritéria pro zařazení 
mezi nezaměstnané (aktivní hledání 
práce, schopnost nástupu do 14 dnů) 
a jsou tedy klasifikováni jako ekono-
micky neaktivní. 

Zdroj:  Eurostat, Labour Force Survey

SI
5,3

HR
10,1

AL
MK

RS

GB
2,2

FR
4,4

ES
12,9

SE
1,5

NO
118,3

IT
7,8

FI
1,9

DE
2,2

PL
3,8

RO
2,8

BG
6,9

IE
6,7

GR
19,5

PT
8,4

AT
1,5 HU

3,7

CZ
2,7

LT
4,8

LV
4,7

SK
9,3

EE
3,3

BE
4,3

CH

NL
3,0

DK
1,7

CY
7,7

LU
1,6

MT 2,7

méně než 3,0

5,0 až 6,9

3,0 až 4,9

10,0 a více

7,0 až 9,9

EU28

5,1 %

*) Pozn : Údaje nejsou k dispozici

(v %)

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 15 a víceletých v zemích EU28 v roce 2014

Za všechny členské země Eurostat kaž-
doročně zveřejňuje údaje o míře dlou-
hodobé nezaměstnanosti na úrovni 
NUTS1 a NUTS2. Geograficky se 
územní celky NUTS2 skládají z regi-
onů NUTS3 (v případě České repub-
liky krajů), nebo jsou s nimi totožné. 

-

váno celkem osm regionů soudržnosti. 
K 1. lednu 2015 bylo v EU28 vymezeno 
celkem 98 územních celků na úrovni 
NUTS1 (v případě ČR je to celá repub-
lika) a 276 na úrovni NUTS2. ČSÚ vy-
bral všechna území na úrovni NUTS2, 
za která byly zjištěny údaje, a které od-
povídají kritériu věrohodnosti dat. Cel-
kový počet těchto vybraných regionů 
dosáhl 265.

Dvacet regionů NUTS2 s nejnižší 
a nejvyšší mírou dlouhodobé 
nezaměstnanosti v rámci EU28 

Nejnižší 

Praha 0,8 

Oberbayern (DE) 0,8 

Westösterreich (AT, NUTS1) 0,8 

Freiburg (DE) 0,9 

Unterfranken (DE) 0,9 

Tübingen (DE) 1,0 

Niederbayern (DE) 1,0 

Mittelfranken (DE) 1,0 

Oberösterreich (AT) 1,0 

Herefordshire, Worcestershire  
and Warwickshire (GB)

1,0 

Oberpfalz (DE) 1,1 

Schwaben (DE) 1,1 

Småland med öarna (SE) 1,1 

Övre Norrland (SE) 1,1 

Berkshire, Buckinghamshire  
and Oxfordshire (GB)

1,1 

Surrey, East and West Sussex 1,1 

Hampshire and Isle of Wight (GB) 1,1 

Stuttgart (DE) 1,2 

Karlsruhe (DE) 1,2 

Mellersta Norland (SE) 1,2 

Nejvyšší 

Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 22,9 

Dytiki Ellada (GR, NUTS 2010) 22,1 

Kentriki Makedonia (GR, NUTS 2010) 21,6 

Attiki (GR) 21,1 

Ipeiros (GR, NUTS 2010) 20,3 

Sterea Ellada (GR, NUTS 2010) 19,4 

Canarias (ES) 19,4 

Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 18,9 

Thessalia (GR, NUTS 2010) 18,6 

Réunion (FR, NUTS 2010) 17,7 

Andalucía (ES) 17,4 

Peloponnisos (GR, NUTS 2010) 17,2 

Anatoliki Makedonia, Thraki  
(GR, NUTS 2010)

17,1 

Dytiki Makedonia (GR, NUTS 2010) 16,5 

Guadeloupe (FR, NUTS 2010) 16,3 

Castilla-la Mancha (ES) 15,9 

Départements d'outre-mer  
(FR, NUTS 2010)

15,9 

Calabria (IT) 15,7 

Sicilia (IT) 15,4 

Kriti (GR) 15,2 

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey
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Zapomeňte na CD, 
vsaďte na „streaming“ 
Díky internetu prošel audiovizuální a mediální sektor na přelomu tisíciletí velkými 
změnami. Služby umožňující volné sdílení souborů připravily o miliardové tržby hlavně 
velké společnosti.

Milan Dedera, oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

H udební průmysl se z interne-
tového pirátství dlouho vzpa-
matovával. Pokles příjmů 

z prodeje hudebních nahrávek se po-
dle každoročně zveřejňovaných údajů 
Mezinárodní federace hudebního prů-
myslu (IFPI) zastavil až v posledních 
letech, a to díky rozvoji nových digitál-
ních služeb. V roce 2014 se celosvětové 
příjmy z digitálních a fyzických nosičů 
poprvé vyrovnaly. 

Prodeje z fyzických  
nosičů klesají

Zahraniční trendy, např. hudební kata-
logy Spotify a iTunes, se v Česku obje-
vují s mírným zpožděním, což je dáno 
pozdějším vstupem globálních posky-
tovatelů digitálních služeb na český trh. 

Přestože příjmy z prodeje fyzických 
nosičů každoročně klesají, v podílu na 
celkových příjmech v ČR stále domi-

nují, v roce 2014 to bylo 45 %. Další 
příjmy (30 %) plynuly českým nahrá-
vacím společnostem z provozovacích 
práv a licencí. 

Významně rostou příjmy z digitál-
ních služeb, které v současnosti tvoří 
asi čtvrtinu z celkových tržeb. Nejob-
líbenější je tzv. streaming (pozn. red.: 
technologie kontinuálního přenosu 
audiovizuálního materiálu mezi zdro-
jem a koncovým uživatelem). Podle 
celosvětových trendů se dá předpoklá-

dat, že streaming bude pro nahrávací 
společnosti v budoucnu stále větším 
zdrojem příjmů a bude nahrazovat 
CD nosiče.

Zánik tisku zatím nehrozí

Elektronické knihy zatím neohrozily trh 
s tištěnými knihami. Podle PwC tvořily 
tištěné tituly v roce 2014 zhruba 85 % 
celosvětových prodejů. Čeští vydavatelé 
patří v mezinárodním srovnání k nej-
aktivnějším z hlediska počtu vydaných 
titulů na jednoho obyvatele. 

Podle zjištění Svazu českých knih-
kupců a nakladatelů slouží internet 
hlavně k nákupu tištěných knih přes 

on-line obchody. Legální stahování  
e-knih už tak časté není. V roce 2014 se 
e-knihy podílely na celkových maloob-
chodních tržbách necelými dvěma pro-
centy. Prodej knih přes internet tvořil 
zhruba 13 až 16 % tržeb.

Již několik let se počet tištěných pe-
riodik, tj. časopisů a novin, pohybuje 
nad hranicí pěti tisíc titulů ročně. Při-
tom uživatelé stále častěji hledají in-
formace na internetu. 

Podle šetření Využívání informač-
ních technologií v domácnostech 
a mezi jednotlivci Českého statistic-
kého úřadu četlo v roce 2014 on-line 
zprávy či periodika více než 85 % uži-
vatelů internetu starších 16 let. 

Ze studie Unie vydavatelů Media 
projekt vyplývá, že zájem čtenářů se 
více týká zpravodajských serverů než 
placených elektronických verzí časo-
pisů či novin. 

V roce 2013 četlo elektronický časo-
pis 6 % internetové populace. Placenou 

digitální fyzické práva a licence
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Podíl digitálních a fyzických příjmů v roce 2014 (v %)

v domácnostech a mezi jednotlivci Českého statistického 
úřadu četlo v roce 2014 on-line zprávy či periodika více 
než 85 % uživatelů internetu starších 16 let.
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verzi novin si stáhlo pouhé jedno pro-
cento. Zpravodajské servery tak slouží 
pro většinu čtenářů spíše jako komple-
mentární zdroj informací k tištěným 
periodikům. 

Většina internetových uživatelů čte 
jak zprávy na internetu, tak noviny či 
časopisy v tištěné formě. Celkem 85 % 
internetové populace četlo v roce 2013 
některý z tištěných periodických titulů. 
O přechodu na elektronickou verzi peri-
odik pak v horizontu jednoho roku s jis-
totou uvažovala pouze tři procenta uži-
vatelů internetu. Za hlavní překážku se 
považují: cena, pohodlnost či zvyk číst 
tištěnou verzi periodik. 

Katalogová nabídka  
televize a rozhlasu 

Zaběhlý způsob sledování televize mo-
hou v budoucnu nahradit tzv. audiovi-
zuální a mediální služby na vyžádání. 
Uživatel si bude moci vybrat z nabíze-
ných katalogů podle svých vlastních 
preferencí seriály, filmy a zpravodaj-
ské pořady. 

Podle údajů Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání počet poskytova-
telů těchto služeb každoročně stoupá. 
V roce 2014 jich už bylo 109. Audiovi-
zuální a mediální služby na vyžádání 
poskytují buď samotní provozovatelé 
televizního a rozhlasového vysílání 
(např. iVysílání České televize), anebo 
tvůrci audiovizuálních katalogů (např. 

Stream.cz). Podle údajů projektu Net-
Monitor navštívilo v roce 2014 stránky 
s audiovizuálními katalogy více než 
50 % internetové populace. 

Televizní vysílání  
v reálné čase stále sílí

I přes rozšiřující se počet katalogů 
hraje televizní vysílání v reálném 
čase mezi uživateli audiovizuálních 
služeb stále zásadní roli. Z výsledků 
studie Audiovizuální trh v ČR, kterou 
zastřešuje Asociace producentů v au-

diovizi (APA), vyplývá, že televizní vy-
sílání sledovalo několikrát týdně 94 % 
diváků, kteří běžně platí i za jiný au-
diovizuální obsah.

Také rozhlasovému vysílání kon-
kurují hudební katalogy typu Spotify. 
Kromě toho vznikají nová internetová 
rádia, která nabízejí nepřetržitý proud 
hudby bez mluveného slova. Pozice roz-
hlasového vysílání v reálném čase však 
zatím není těmito digitálními službami 
ohrožena. Výzkum Radioprojekt společ-
ností MEDIAN a STEM/MARK ukázal, 
že poslechovost rozhlasových programů 
v posledních letech v české populaci 
neklesla. Denně poslouchá rádio asi 
65 % osob ve věku 12 až 79 let. Výkyvy 
existují pouze mezi jednotlivými roz-
hlasovými stanicemi. Poslechovost po-
klesla mezi lety 2012 a 2014 soukromým 
celoplošným programům – Evropě 2, 
Frekvenci 1 a Rádiu Impuls. Naopak 
stoupla veřejnoprávnímu programu 
Českého rozhlasu Radiožurnálu.

Podrobnější údaje o Audiovizuál-
ním a mediálním sektoru nabízí nově 
vydaná publikace ČSÚ Kulturní prů-
mysly v ČR, kterou najdete na http://
bit.ly/1QuhH5E. 

Denně poslouchá 
rádio asi 65 % osob 
ve věku 12 až 79 let.

*) Pozn.: Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jsou evidováni na základě zákona 
              č. 132/2010 Sb. od roku 2010. 
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Filmovému trhu se daří.  
Díky pobídkám 
Český filmový trh v posledních letech ožil, a to zejména díky tzv. filmovým pobídkám. Od 
roku 2010 je přiděluje produkčním společnostem Státní fond kinematografie. Za uplynulé 
čtyři roky vyplatil více než dvě miliardy korun.

Milan Dedera, oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení 

N ávštěvnost českých kin dlou-
hodobě stagnuje. Totéž platí 
o produkci českých filmů, která 

trpí nedostatkem finančních prostředků. 
A tak se výše tržeb subjektů, které pod-
nikají ve filmovém průmyslu, odvíjí ze-
jména od velikosti zakázek zahraničních 
filmových produkcí. Podle Asociace pro-
ducentů v audiovizi (APA) vzrostly mezi 
lety 2010 a 2014 tržby z produkce zahra-
ničních filmů o 2,5 mld. Kč. Výše přidě-
lených filmových pobídek, které rozdělil 
Státní fond kinematografie v tomto ob-
dobí, dosáhla více než 2 mld. Kč.

V roce 2004 zájem  
filmařů opadl

Jak je patrné z grafu, výrazný propad 
zájmu zahraniční produkce o české fil-
mové prostředí nastal v roce 2004. Právě 
v tomto roce byl zaveden systém pobídek 
v nedalekém Maďarsku. Je tedy pravdě-
podobné, že část zahraničních produ-
centů dala přednost při natáčení svých 
filmových snímků právě jemu před Čes-
kou republikou. Dlouhodobý nárůst tr-
žeb ve filmovém průmyslu začal až v roce 
2010, v prvním roce zavedení filmových 
pobídek v České republice, a pokračoval 
i v následujících letech. Projevil se tak 
úzký vztah mezi státní podporou a za-
hraniční produkcí na našem území.

Uplatní se kováři  
a truhláři

Působení zahraničních producentů 
v českých filmových ateliérech je pří-
nosné nejen pro české produkční spo-
lečnosti, které se na výrobě zahranič-
ních filmů podílejí, ale i pro přidružené 
profese – kostyméry, výrobce kulis 

nebo řemeslníky – a ekonomické čin-
nosti, jež s filmem na první pohled ne-
souvisejí – ubytovací služby, doprava 
či stravování.

To je možné demonstrovat na pří-
kladu zahraničního filmu Edith Piaf (La 
môme) o slavné francouzské šansoni-
érce, který vznikl v české koprodukci 
v roce 2007. Podle údajů společnosti 
EEIP tvořily největší položky rozpočtu: 
stavba dekorací (22 %) a honoráře fil-
movému štábu (19 %). Další výraznou 
část nákladů pak představovaly: do-
prava (10 %) či ubytování (9 %).

Zmíněná společnost EEIP vypra-
covala v rámci Koncepce české kine-
matografie 2010–2016 studii o filmo-
vých pobídkách. Podle ní mají pracovní 
místa, která vznikají díky působení za-
hraničních filmařů v České republice, 
zajímavá specifika. Díky náročnosti vý-
roby filmových kulis a scén se napří-
klad uplatní kvalifikovaní pracovníci, 
jejichž řemesla v současné době upa-
dají – umělečtí kováři, skláři nebo truh-
láři. V rámci filmových komparzů vel-
kých zahraničních filmů mohou nalézt 
pracovní uplatnění nízkopříjmové sku-

piny, jako jsou studenti či dlouhodobě 
nezaměstnaní.

Díky filmu návštěvnost 
Česka roste

Samotnou výrobou filmů však pozitivní 
dopady filmových pobídek na českou 
ekonomiku nekončí. Úspěchy filmů 
s českými „kulisami“ ovlivňují zájem 
zahraničních návštěvníků o destinace 
v ČR. Příkladem je jihokorejský seriál 
Milenci v Praze. Rok po jeho odvysílání 
se podle údajů ČSÚ zvýšil počet jiho-
korejských turistů v ČR o více než 60 %. 

Dalším příkladem komerčně úspěš-
ného zahraničního filmu, který se u nás 
realizoval díky filmové pobídce ve výši 
8 mil. Kč, byl snímek Jen my víme kde. 
Během prvních dní po premiéře v únoru 
roku 2015 jej zhlédlo více než milion čín-
ských diváků a je možné očekávat, že 
zájem Číňanů o Českou republiku bude 
díky romantickým scenériím z filmo-
vého plátna dále stoupat. Svou roli v tom 
sehraje i přímá letecká linka z Pekingu 
do Prahy, kterou letos v září zavedl čín-
ský dopravce Hainan Airlines. 
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Češi milují multikina
Za rok česká kina průměrně navštíví asi 10 mil. návštěvníků, což je zhruba jedna návštěva 
na obyvatele za rok. Doba, kdy to bylo pětinásobně více, je však už dávno pryč. 

Ladislav Pištora, spolupracovník redakce

V  posledních čtyřech letech na-
vštívilo kina v České republice 
zhruba 11 mil. osob za rok. 

V roce 2014 to bylo 11,5 mil. diváků, 
což oproti předcházejícímu roku zna-
menalo mírné zvýšení asi o 0,5 mil. 
Klesající zájem o sledování filmů v kině 
vedl ke snižování jejich počtu. 

V Praze je většina multikin

V současné době lze navštívit na území 
republiky zhruba šest set kin (v roce 
2013 jich bylo 637). Podle statistik dá-
vají lidé přednost multikinům. Těchto 
29 kin, která jsou soustředěna hlavně 
v Praze a dalších velkých městech, se 
podílelo na návštěvnosti největším 
podílem – více než dvěma třetinami. 
V roce 2014 jich navštívilo plných 
7,8 mil. diváků, což je 67,2 % ze všech. 
V palácích filmové zábavy se uskuteč-
nily více než tři čtvrtiny (75,8 %) fil-
mových představení a obdobné pro-
cento (74,0%) představovaly také tržby. 
Pro představu připomeňme, že multi-
kina mají větší počet sálů (nejvíce 14) 
a uvádí filmy po celý den až do pozd-
ního večera. Naopak „venkovská a ne-
závislá kina“ představují zbývající vět-
šinu. Hrají často jeden nebo dva dny 
v týdnu jedno či dvě představení.

Co nás před filmové plátno 
nejvíce táhlo? 

Na tuto otázku ve zkratce odpovídá vý-
čet filmový hitů za poslední čtyři roky. 
V loňském roce byla na prvním místě 
diváckého zájmu pohádka Tři bra-
tři v čele s protagonistou Tomášem 
Klusem. Následoval ji třetí díl dobro-
družné trilogie Hobit: Bitva pěti armád 
a druhý díl animovaného filmu Jak vy-
cvičit draka. 

Dnes, stejně jako v minulosti, vé-
vodí českému žebříčku nejsledova-

nějších filmových snímků americké 
filmy. Pozadu však nezůstavají ani 
české filmy. V popředí zájmu diváků 
byly už jak v dřevních dobách filmu 
za první republiky, tak v době sociali-
smu a nejinak je tomu dnes. 

Mimo roku 2012 to byl právě český 
film, který se těšil největší oblibě. A ka-
ždý rok se ocitly v první desítce další 
české filmy. V roce 2014 to byly Ba-
bovřesky 2 a Něžné vlny, v předchá-
zejícím roce bodovaly dokonce čtyři 
české filmy: Příběh kmotra, Čtyřlístek 
ve službách krále, Revival a Křídla vá-
noc. V roce 2011 upoutal pozornost di-
váků ještě i film Lidice, který se umístil 
na čtvrtém místě. 

Život je život u diváků vede

Ze statistických dat lze vysledovat i jiné 
zajímavosti. Například to, že se zvyšuje 
počet uváděných filmů. V roce 2013 jich 
bylo více než 1 200, z toho 229 bylo pre-
miérových snímků. Přitom ubývá po-

čet diváků jednotlivých filmových ti-
tulů. Zatímco v roce 2010 potřebovaly 
Ženy v pokušení k získání prvního místa 
1,2 mil. diváků, v roce 2014 stačila Třem 
bratrům jen asi polovina. 

Další zajímavostí je informace, že 
zatímco v roce 2010 navštívilo více než 
půl milionu diváků celkem pět filmů, 
v následujícím roce to byly jen čtyři 
filmy. V dalších letech se jednalo už 
jen o dva filmy. S touto statistikou na 
první pohled nekoresponduje překva-
pivý nárůst počtu představení v po-
sledních letech. Na této skutečnosti 
se podílí zejména multikina, která 
nabízejí svým divákům velký počet 
představení. 

I přes úbytek kin v posledních le-
tech se nabízená představení blížila 
cifře 440 tis. a oproti roku 1998 se zvý-
šila skoro trojnásobně. 

A za kolik do kina chodíme? Vstupné 
je samozřejmě různé a v průměru se 
pohybuje kolem 127 Kč, mimo multi-
kina je vstupné většinou nižší. 
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Při výběru jmen jsou 
rodiče kreativnější u dcer
Kubík, Honzík, Tomík, Eliška, Anička a Terezka. To jsou nejčastější jména dětí narozených 

Tomáš Chrámecký, Marie Průšová, odbor vnější komunikace

C esta k výsledným nejoblíbeněj-
ším jménům je celkem jednodu-
chá, ale zdlouhavá. Na začátku je 

statistický formulář s názvem Hlášení 
o narození. Při narození dítěte do něj 
zaměstnanec porodnice zapíše všechny 
požadované údaje, například jméno 
a příjmení dítěte, jeho váhu a délku, 
základní informace o rodičích (jméno, 
bydliště, vzdělání apod.). Poté formulář 
odešle na matriku. Tam hlášení zkon-
trolují, přiřadí dítěti jeho rodné číslo 
(které je unikátní a musí být dělitelné 
číslem 11) a pošlou do Českého stati-
stického úřadu. Z hlášení o narození 
následně pracovníci ČSÚ anonymně 
zpracovávají demografické informace 
o dítěti a jeho rodičích. Poté se na dva 
roky uloží do archivu a po uplynutí této 
doby se skartuje.

Se statistikami o dětských jménech 
jsme začali v roce 1999. Přepsat hlášení 
za celý rok, kdy se rodí kolem 100 tisíc 
dětí, je obrovské množství práce. Proto 
padlo rozhodnutí soustředit se pouze 
na jeden měsíc. Byl vybrán byl hned 
ten první, leden. 

Dárek ke Světovému  
dni statistiky

Lednové statistiky dětských jmen se pu-
blikovaly každý rok, naposledy za leden 
2012. Ke Světovému dni statistiky, který 
letos připadl na úterý 20. října, jsme se 
rozhodli statistiky o nejoblíbenějších 
dětských jménech obnovit. 

Pro získání jednotlivých jmen tedy 
bylo nutné vyzvednout z archivu všechna 
hlášení o narození a jedno po druhém je 
přepsat do počítače. Hlášení o narození 
za leden 2013 byla už bohužel skarto-
vána. Avšak 18 tisíc formulářů za leden 
2014 a leden 2015 jsme mohli přepsat. 

Z celého formuláře jsme přepisovali 
pouze pět údajů: pohlaví dítěte, jeho 
křestní jméno, křestní jména rodičů, 
kraj narození a poznámku o zdědění 
jména. I tak to byla práce na několik 
týdnů. Po přepsání posledního jména 
jsme si ihned ověřili, co už jsme tak tro-
chu tušili – první tři nejoblíbenější klu-
čičí jména jsou stále stejná a že Tereza 
nepřidala další vítězství.

Anna Marie nebo  
Marie Anna?

Při vybírání jmen pro potomky jsou ro-
diče kreativnější u svých dcer. V lednu 
2015 jim vybrali 624 různých jmen, sy-
nům dali 538 rozdílných jmen. Asi ale 
překvapí, že křestní jméno skládající se 
ze dvou a více jmen je častější u kluků. 
Celých 40 % z nich má více než jedno 

jméno, u děvčat je to necelých 30 %. Té-
měř absolutní většina se vyskytuje je-
denkrát. U kluků bylo dvakrát jméno 
Šimon Jan a Gia Bao. U děvčat bylo dvoj-
jmen méně, ale četnost mnohokrát vyšší, 
i když v podstatě jen u jedné kombinace 
a tou byla Anna Marie. Tak bylo v lednu 
pojmenováno 15 děvčat, další tři Marie 
Anna a dvě Anna Maria. 

Lednová statistika dětských jmen 
také ukázala, že 16,2 % chlapců má 
své jméno po rodičích, u dívek je to 
pouze 4,7 %. Z první trojky u kluků má 
po svých rodičích jméno velmi často 
Jan (41 %) i Tomáš (33 %), mezi holčič-
kami je na tom z první trojice nejlépe 
Anna (5 %). Ze statistiky dědění ještě 
vybíráme pár zajímavostí: René (4krát 
zděděné jméno ze 4), Ota (3 ze 3), Sta-
nislav (5 ze 6), Milan (13 z 18), Marcela 
(3 ze 3) a Iveta (3 ze 4). 
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Produkce, využití a odstranění 
odpadů za období 2014
Vydavatel: Český statistický úřad 

Český statistický úřad vydal  přehled 
o produkci, využití a odstranění od-
padů ve vybraných odvětvích národ-
ního hospodářství v České republice. 
Publikované údaje jsou členěny podle 
druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu 
nakládání s odpadem. 

Zahraniční obchod České 
republiky v roce 2014
Vydavatel: Český statistický úřad 

V tištěné i elektronické verzi vyšla pu-
blikace s definitivními údaji o zahra-
ničním obchodě České republiky jak 
v teritoriální, tak zbožové struktuře. 
Titul vyjmenovává nejvýznamnější ob-
chodní partnery, uvádí mezinárodní 
srovnání. 

Vývoj obyvatelstva  
České republiky
Vydavatel: Český statistický úřad 

Zprava bilancuje demografické udá-
losti v uplynulém roce a porovnává je 
s předchozím obdobím. Předkládané 
informace se týkají všech demografic-
kých procesů, například sňatečnosti, 
rozvodovosti, porodnosti, potratovosti 
a úmrtnosti. 

T aké letos došlo ve statistické ro-
čence oproti loňskému roku 
k mnoha změnám. O některých 

z nich informujeme.
Dvě kapitoly – 21. Informační spo-

lečnost a 22. Věda, výzkum a inovace – 
byly přejmenovány. Nové názvy přesněji 
odrážejí popisovanou oblast a lépe od-
povídají používané terminologii.

V úvodní části Přehled platných stati-
stických klasifikací a číselníků jsou uve-
deny všechny aktualizace k 31. srpnu 
2015, jejichž zavedení bylo oznámeno 
ve Sbírce zákonů.

V první kapitole Vybrané ukazatele 
národního hospodářství s dlouhodo-

bými časovými řadami od roku 2000 
přibyly v částech Informační společ-
nost a Věda, výzkum a inovace nové 
ukazatele s daty o vysokoškolských stu-
dentech informatiky, stejně jako příro-
dovědných a technických oborů vzdělá-
vání, o ICT odbornících a specia listech, 
data za jednotlivce používající internet 
a za investice do ICT.

V kapitole 4. Obyvatelstvo je nová 
tabulka s údaji o obyvatelstvu podle 
věkových skupin a poprvé i podle ro-
dinného stavu. Nově přibyla i tabulka 
Mrtvorozenost a kojenecká úmrtnost.

V tabulce Dlouhodobý vývoj zahra-
ničního obchodu je nově uvedena ča-

sová řada s daty za eurozónu 18, stejně 
tak i v tabulce s daty podle SITC. V ta-
bulce Vývoz vybraných druhů zboží 
v členění podle zemí s největšími ob-
jemy vývozu je nově uváděn vývoz mo-
bilních telefonů a jízdních kol. V ta-
bulce Dovoz vybraných druhů zboží 
je také nově uváděn dovoz kol a řeza-
ných květin.

Kapitola 21. Informační společnost 
byla rozšířena o tabulky s údaji o pod-
nicích používajících úplná elektronická 
podání určená pro veřejnou správu 
a s údaji o počtu mobilních telefonů 
v domácnostech podle příjmových sku-
pin. Upravena je ta část tabulek, která 

Statistická ročenka České republiky 2015
Obsáhlý osmisetstránkový titul nabízí podrobně zpracované údaje o ekonomice, 

zájemci o statistiku 514 tabulek, 93 grafů a 6 kartogramů.

Dana Habartová, odbor vnější komunikace
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se zabývá přístupem a využíváním ICT. 
Jedná se o používání vybraných tech-
nologií, například data za jednotlivce 
používající internet v mobilním tele-
fonu, jednotlivce používající na inter-
netu sociální sítě a jednotlivce naku-
pující na internetu.

V kapitole 22. Věda, výzkum a ino-
vace je jedinou obsahovou změnou za-
řazení tabulky o přímé veřejné podpoře 
výzkumu a vývoje podle poskytovatelů 
a příjemců.

Údaje v kapitole 23. Vzdělávání jsou 
předloženy v nové struktuře. Data jsou 
seskupena do tabulek podle stupně 
vzdělání. Do kapitoly byly začleněny 
dosud neuváděné informace o mzdách 
ve školství a o vzdělanostní struktuře 
obyvatelstva. Najdete je v tabulkách 
Průměrná měsíční mzda učitelů / aka-
demických pracovníků a Obyvatelstvo 
podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
a věkových skupin.

Poskytovatelem dat pro část kapitoly 
24. Zdravotnictví je Ústav zdravotnic-
kých informací a statistiky ČR. Vzhle-
dem ke složité situaci s přípravami 

a spuštěním nového Centrálního úlo-
žiště výkazů jsou data za rok 2014 ne-
úplná. V ročence jsou uvedeny pouze 
tabulky s dostupnými daty. Nově byla 
do této kapitoly zařazena tabulka Vý-
daje na zdravotní péči podle diagnóz 
v časové řadě od roku 2010.

V kapitole 26. Kultura a sport je 
většina dat od externích organizací, 
v části Kultura byla většina tabulek 
změněna a upravena; nově přibyly na-
příklad tabulky s ekonomickými uka-
zateli za rozhlasové a televizní vysílání, 
data za tržby z prodeje hudebních na-
hrávek a za celovečerní filmy uvedené 
v kinech. Kulturní zařízení jsou nově 
členěna na státní, krajské a městské. 
Druhou kategorii tvoří ostatní, při-
čemž každá z kategorií má svoji vlastní 
tabulku.

V druhé části kapitoly Sport je zařa-
zeno šest zcela nových tabulek. Uvá-
dějí data za medaile získané na mis-
trovstvích světa a mistrovstvích Evropy 
v kategorii dospělých, počet členů spor-
tovních svazů, rozdělení financí ze stát-
ního rozpočtu na podporu činnosti 

v oblasti sportu a rozdělení podpory 
pro sportovní svazy.

V kapitole 28. Mezinárodní srovnání 
jsou nově zařazeny dvě tabulky: Roz-
loha území, počet obyvatel a přírůstek 
obyvatel v roce 2013 a Index průmys-
lové produkce. 

V poslední kapitole ročenky jsou 
v pěti nových tabulkách uvedeny in-
formace z voleb do zastupitelstev obcí 
a do Senátu Parlamentu ČR, včetně se-
znamu zvolených senátorů. 

DO KNIHOVNY

25 let Programu Teplice
Vydavatel: Český statistický úřad

Sborník nese podtitul Životní prostředí 
a obyvatelé Ústeckého kraje. Obsahuje 
abstrakty příspěvků odborníků, kteří 
22. října 2015 vystoupili na konfe-
renci 25 let Programu Teplice. Publi-
kaci si můžete stáhnout z webu ČSÚ 
na http://bit.ly/1kY1rhp.  

Jak dát číslům smysl
Průvodce prezentací statistik
Vydavatel: Český statistický úřad

ČSÚ zveřenil u příležitosti Světového dne 
statistiky překlad druhého dílu příručky, 
kterou v roce 2009 vydala Organizace 
spojených národů. První díl se jmeno-
val Průvodce prezentací statistik. Druhý 
díl příručky si můžete stáhnout z webu 
ČSÚ na http://bit.ly/1ORgzrE. 

Demografická ročenka 
České republiky 2014
Vydavatel: Český statistický úřad

Pramenné dílo obsahuje detailní vý-
sledky přirozeného a mechanického 
pohybu obyvatelstva včetně zpraco-
vání příčin smrti. Veškeré údaje se tý-
kají všech obyvatel, kteří mají v ČR tr-
valé bydliště, a to bez ohledu na státní 
občanství. 

http://library.czso.cz/
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KALENDÁŘ

RYCHLÉ INFORMACE PROSINEC 2015

Informační ekonomika v číslech 
2015
Jde o základní datový přehled o rozvoji 
informační a digitální ekonomiky v České 
republice v porovnání s ostatními státy EU. 
Publikace zahrnuje především údaje o in-
vesticích, produkci a zahraničním obchodě 
v oblasti ICT.
 tištěná a elektronická verze

Vydání a spotřeba domácností 
statistiky rodinných účtů ve 
3. čtvrtletí 2015
Publikace předkládá čtvrtletní výsledky 
statistiky rodinných účtů v členění podle 
postavení osoby v čele domácnosti, velikosti 
obce a právního důvodu užívání bytu.
 elektronická verze

Vývoj potratovosti v České 
republice 2003–2014
Obsahem analýzy je vývoj potratovosti 
v České republice se zaměřením na období 
2003 až 2014. Sleduje potraty v souvislosti 
se sociodemografickými charakteristikami 
žen a dalšími aspekty.
 elektronická verze

Česká republika v číslech 2015
Propagační brožura ČSÚ s vybranými 
ukazateli ze Statistické ročenky ČR v časové 
řadě 2011 až 2014.
 tištěná a elektronická verze

Vývoj ekonomiky České republiky 
v 1. až 3. čtvrtletí 2015
Jde o hodnocení vývoje reálné a peněžní 
ekonomiky ČR za uplynulé období (vý-
konnost základních odvětví, HDP, výdaje, 
důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, 
trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní 
rozpočet).
 tištěná a elektronická verze

Cizinci v ČR 2015
Publikace přináší informace o cizincích v ČR 
z různých úhlů pohledu (demografie a státní 
občanství, azylová procedura, zaměst-
nanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální 
migrace, zdraví).
 tištěná a elektronická verze

VYBRANÉ VÝSTUPY ČSÚ

Publikace je možné objednat e-mailem 
na objednavky@czso.cz, tel.: 274 052 733, 
nebo zakoupit v prodejně publikací 
v Ústředí ČSÚ (Na padesátém 81, Praha 10).

www.czso.cz.
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Maloobchod (říjen 2015)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (49. kalendářní týden 2015)
Průměrné mzdy (3. čtvrtletí 2015)

Zahraniční obchod (říjen 2015)
Stavebnictví (říjen 2015)
Průmysl (říjen 2015)

Indexy spotřebitelských cen – inflace 
(listopad 2015)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (50. kalendářní týden 2015)

Pohyb obyvatelstva 
(1. až 3. čtvrtletí 2015)

Indexy cen vývozu a dovozu (říjen 2015)
Indexy cen výrobců (listopad 2015)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (51. kalendářní týden 2015)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – potravinářské výrobky 
(prosinec 2015)

Konjunkturální průzkum (prosinec 2015)
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Region in European Union
Vydavatel: Eurostat

Zájemci o podrobnosti o územním čle-
nění jednotlivých členských zemí Ev-
ropské unie ocení publikaci, kterou 
letos vydal Eurostat. V katalogu lze 
najít jak hranice regionů soudržnosti 
(NUTS2), tak i hranice krajů (NUTS3) 
všech státu EU28. 

library.czso.cz.

Z avedením bakalářských stu-
dijních programů v roce 2001 
prudce vzrostl počet vysoko-

školských studentů. V období 2005 až 
2014 na soukromých vysokých školách  
se počet studujících v těchto progra-
mech v prezenční formě studia téměř 
zdvojnásobil. Tato zajímavá informace 
a řada dalších vyplynuly z publikace 
Školy a školská zařízení – za školní rok 
2014/2015, kterou v polovině října zve-
řejnil na svých webových stránkách ČSÚ.

Titul na číslech dokládá, jakým vý-
vojem prošly na začátku 21. století vy-
soké školy v České republice. Například 
uvádí, že v období 2001 až 2009 se po-
čty studentů soukromých vysokých škol 
téměř zdesetinásobily. V následujících 
pěti letech však některé z nich zanikly 
a studentů ubylo. V roce 2014 pak stu-

doval soukromé vysoké školy v baka-
lářských studijních programech téměř 
stejný počet studentů, jaký byl zazna-
menán v roce 2006.

Roste podíl studujících žen 

K 31. 12. 2014 bylo v ČR celkem 26 ve-
řejných vysokých škol, 43 soukromých 
vysokých škol a dvě státní vysoké školy. 
Veřejné vysoké školy zajišťovaly vzdě-
lávání na 143 fakultách, státní vysoké 
školy na pěti fakultách.

Na vysokých školách v České repub-
lice studovalo v roce 2014 celkem 347 339 
studentů, z toho 308 428 studentů na ve-
řejných vysokých školách a 39 461 stu-
dentů na školách soukromých.

Vývoj studentů v bakalářských stu-
dijních programech za posledních deset 

let je zajímavý i z pohledu vzrůstajícího 
podílu žen na celkových počtech stu-
dentů. Zatímco v roce 2005 studovalo 
bakalářské studijní programy v pre-
zenční formě studia na veřejných vy-
sokých školách 48,3 % žen, v roce 2010 
to bylo už 53 %. V roce 2014 se jejich 
podíl ještě nepatrně zvýšil na 53,8 %.

V průběhu uplynulých deseti let stále 
přibývá zahraničních studentů. V roce 
2014 studovalo bakalářské studijní pro-
gramy v prezenční formě celkem 15,7 tis. 
studentů s cizí státní příslušností, což je 
2,5krát více než v roce 2005. Každoročně 
plynule přibývá téměř tisícovka studentů 
z ciziny. Jednoznačně převažují studenti 
ze Slovenska. Nezanedbatelný je také po-
čet studentů z Ruské federace a Ukrajiny. 

Více informací naleznete na http://
bit.ly/1Mbx5lu. 

Školy a školská zařízení  
– za školní rok 2014/2015
Vydavatel: Český statistický úřad

Vývoj vybraných ukazatelů 
životní úrovně v České 
republice v letech 1993–2014
Vydavatel: Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Publikace ukazuje vývoj vybraných 
atributů životní úrovně domácností 
za dobu trvání samostatné České re-
publiky, tj. od roku 1993. Vývoj nomi-
nálních příjmů a výdajů domácností 
vychází ze statistiky rodinných účtů 
Českého statistického úřadu. 

Ženy a muži 
v datech 2014
Vydavatel: Úřad vlády ČR

Na vzniku publikace v kapesním for-
mátu, která vyšla jak v českém, tak an-
glickém jazyce, se podílel Český statis-
tický úřad ve spolupráci s Úřadem vlády 
ČR a s řadou ministerstev a dalších in-
stitucí. Znovu s aktualizovanými údaji 
vyjde až v roce 2017. 

http://library.czso.cz/
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V e statistickém světě můžeme 
potkat spoustu různě znějících 
pojmů, které však v podstatě 

znamenají totéž. 
Vezměme si například větu: „Mi-

grační přírůstek byl –50 osob.“ A pak 
větu: „Migrační úbytek byl 50 osob“. 
Obě věty říkají totéž. Pouze první je 
trochu nešťastná a matoucí. Přitom se 
takové typy vět občas používají. Důvo-
dem je patrně snaha autora zachovat 
jednotný název ukazatele, ať už je hod-
nota jakákoli, a nemást čtenáře změ-
nou názvu podle toho, jestli je hodnota 
kladná (přírůstek) nebo záporná (úby-
tek). V tabulce bývá tento problém ob-
vykle vyřešen názvem ukazatele: „Mig-
rační přírůstek/úbytek“ a znaménkem 
u hodnoty. Ve větě však takový ukazatel 
ještě s lomítkem vypadá divně. Z logiky 
věci i pravidel českého jazyka je určitě 
lepší druhá věta. 

Věcná podstata ukazatele (a jeho 
vypovídací schopnost) ale může být 
stále stejná, i když se jeho název změní 
v závislosti na tom, zda nabývá kladné 
nebo záporné hodnoty. Jako příklad 
uveďme „schodek státního rozpočtu“ 
nebo také „deficit státního rozpočtu“, 
pokud se rozhodneme používat cizí 
slova. Dnes už možná máme dojem, 
že pojem „deficit státního rozpočtu“ 
označuje obecný název ukazatele, 
který vypovídá o hospodaření státu. 
Není to však pravda. Používání tohoto 
pojmu pouze dlouhodobě převažuje, 
protože už řadu let překračují výdaje 
státního rozpočtu České republiky 
jeho příjmy. Pokud by ale za celý rok 

stát utratil méně, než kolik vybral, ho-
vořili bychom jen o „přebytku státního 
rozpočtu“.

Obecně, bez ohledu na to, zda je 
hospodaření kladné či záporné, použí-
váme pojem „saldo státního rozpočtu“. 
Kladné saldo je označováno jako přeby-
tek, záporné saldo jako schodek nebo 
deficit. Pokud se použije ve větě přímo 
slovo „saldo“, pak je samozřejmě zna-
ménko nutné. Nicméně použití slov 
„přebytek“ či „schodek“ je ve větě 
vhodnější, resp. jazykově obratnější. 

V tabulce se samozřejmě může obje-
vit „přebytek/schodek“ nebo „saldo“. 

Podobě jako u výše uvedeného ma-
toucího „záporného migračního pří-
růstku“ jsou určitým nešvarem i věty 
typu: „Vládní deficit byl –84,6 mld. Kč“. 
Znaménko minus je nadbytečné, pro-
tože už z významů slov „deficit“ nebo 
„schodek“ je přímo patrné, že hospo-
daření skončilo v záporu. Není proto 
nutné jej uvádět. 

Jiný termín, který ve statistické praxi 
může vyjadřovat rozdíl mezi dvěma 
hodnotami, je „bilance“. Označuje 
v podstatě totéž co „saldo“ a také je ci-
zího původu. To, zda se používá slovo 
„saldo“ nebo „bilance“, je spíše otáz-
kou konvence či zvyku než pevných 
pravidel. 

Například v případě zahraničního 
obchodu se používají oba pojmy: 
„saldo zahraničního obchodu“ i „bi-
lance zahraničního obchodu“. Zna-
menají totéž, tedy rozdíl mezi vývozem 
a dovozem. Podle konvence vývoz mi-
nus dovoz, nikoliv obráceně. Logika je 
stejná jako u státního rozpočtu, pro-
tože vývoz představuje příjem peněz 
ze zahraničí (příliv), zatímco dovoz vý-
daj do zahraničí (odliv peněz). Kladná 
hodnota tak svědčí o tom, že se více 
(peněz) přijalo, než vydalo.

Pokud se hodnotí bilance zahranič-
ního obchodu (resp. saldo), obvykle 
se říká, že „skončila přebytkem nebo 
schodkem“ (resp. „deficitem“), podle 
toho, zda byla kladná či záporná. Mů-
žeme se ale setkat i s pojmy „aktivní 
a pasivní bilance“. A opět, pokud je 
již z použitého ukazatele patrné, že se 
jedná o zápornou hodnotu, např. pa-
sivní bilance, není třeba používat u čí-
selného vyjádření znaménko minus. 

Čísla nám pomáhají rychle vyjádřit 
a pochopit svět kolem nás. Nicméně 
i když často mluvíme o číslech a v čís-
lech, neznamená to, že bychom ne-
měli využívat a hlavně ctít bohatství 
českého jazyka.

Tereza Košťáková, 
vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
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