
 
 

III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
I. Obecná část 
 
A) Základní náležitosti návrhu materiálu 
 
1. Název 
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 (dále jen „vyhláška“). 
 
 
2. Důvod předložení 
Český statistický úřad (dále též „ČSÚ“) každoročně předkládá návrh vyhlášky k provedení 
§ 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona 
č. 411/2000 Sb. (dále též „zákon“). 
 
Podle § 10 odst. 1 zákona ve znění zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona 
č. 230/2006 Sb. Český statistický úřad stanoví vyhláškou program statistických zjišťování 
na následující kalendářní rok. ČSÚ vypracovává návrh vyhlášky v součinnosti s ministerstvy, 
popřípadě i s jinými správními úřady, a vyhlásí ji vždy nejpozději do 30. listopadu 
předcházejícího roku ve Sbírce zákonů. 
 
Na základě vydané vyhlášky ČSÚ bude realizovat v kalendářním roce 2017 potřebný sběr 
statistických dat za účelem plnění zákonem stanovených úkolů a požadavků vyplývajících 
z právních předpisů Evropské unie. Hlavním zdrojem nezbytných statistických údajů jsou 
konkrétní závazná statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování. 
 
 
2.1 Identifikace dotčených subjektů 
ČSÚ, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví (výkonem státní statistické 
služby pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Ministerstvo zemědělství 
a příslušné zpravodajské jednotky statistických zjišťování, tj. především ekonomické subjekty 
– právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, kraje a obce. 
 
 
2.2 Popis cílového stavu 
Statistická zjišťování obsažená ve vyhlášce jsou určena k získání dat pro další zpracování 
s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém 
a ekologickém vývoji České republiky. V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven Program 
statistických zjišťování na rok 2017 obsahující statistická zjišťování prováděná ČSÚ 
a ministerstvy za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 5 a 6 zákona ve znění zákona 
č. 250/2014 Sb. 
 
U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské 
jednotky zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3 zákona. U každého statistického 
zjišťování ve vyhlášce je uveden jeho účel, obsah, okruh zpravodajských jednotek, které mají 
zpravodajskou povinnost, dále způsob statistického zjišťování, periodicita, lhůty k poskytnutí 
údajů a orgán provádějící statistické zjišťování. 
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Program statistických zjišťování na rok 2017 byl připraven v těsné spolupráci všech 
zainteresovaných subjektů a dne 17. 6. 2016 projednán Českou statistickou radou, která je 
poradním orgánem ČSÚ. Statistická zjišťování byla také konzultována se zástupci z řad 
zpravodajských jednotek a hlavních uživatelů. 
 
V rámci přípravy návrhů jednotlivých statistických zjišťování byl kladen důraz nejenom 
na věcný obsah zjišťování plynoucí z požadavků na tvorbu výstupních ukazatelů, ale také 
na hodnocení administrativní zátěže, která je každoročně optimalizována s ohledem 
na dodržení požadované kvality výstupů a na minimalizaci zátěže zpravodajských jednotek. 
 
ČSÚ a ministerstva i nadále pokračují v plnění usnesení vlády České republiky ze dne 
18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické 
služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí a v plnění opatření na snížení administrativní 
zátěže podnikatelů uložené usnesením vlády České republiky ze dne 1. července 2015 č. 522 
ke Zprávě o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014. 
 
V rámci zefektivnění státní statistické služby umožnily realizované činnosti a opatření 
vyjmout z Programu statistických zjišťování na rok 2017 zjišťování Hor (MPO) 1-01 (Roční 
výkaz báňsko-technických a provozních údajů) a převést ho do působnosti Ministerstva 
průmyslu a obchodu na základě zákona č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje převod tří zjišťování, týkající se 
oblasti vysokého školství, z programu statistických zjišťování na základě zákona 
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony.  
 
Změny ve statistických zjišťováních uvedených v Programu statistických zjišťování na rok 
2017 ve srovnání s Programem statistických zjišťování na rok 2016 jsou provedeny 
na základě změn v právních předpisech, z důvodu optimalizace některých zjišťování, 
aktualizace ukazatelů a na základě výsledků analýz aktuálních potřeb ČSÚ a resortních 
pracovišť státní statistické služby. V následujícím výčtu jsou uvedena zrušená a nová 
statistická zjišťování na rok 2017 včetně zdůvodnění. 
 
 
Zrušená statistická zjišťování v Programu statistických zjišťování na rok 2017 ve srovnání 
s Programem statistických zjišťování na rok 2016 
 
a) zrušená/vyřazená statistická zjišťování prováděná ČSÚ: 
 
Ceny PZ 1-12 Měsíční výkaz o cenách potravinářského a spotřebního zboží 
Kult 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání 
Kult 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání 
TI Dotazník o inovacích 
ZEM Strukturální šetření v zemědělství 
 
Vzhledem k přípravě jiného způsobu zjišťování s využitím administrativních dat obchodních 
řetězců dojde ke zrušení zjišťování Ceny PZ 1-12 a omezení zátěže respondentů. Tímto 
zjišťováním nebyly zpravodajské jednotky obesílány ani v roce 2016. 
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Zjišťování Kult 7-01 a Kult 8-01 budou nahrazena novým zjišťováním Kult 6-01 (Roční 
výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání), které bude rozšířené 
o okruh ukazatelů o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

 
Zjišťování TI nebude realizováno z důvodu dvouleté periodicity šetření. Rovněž se nebude 
realizovat zjišťování ZEM s tříletou periodicitou. 
 
b) zrušená statistická zjišťování prováděná ministerstvy: 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu: 
Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
V (MPSV) 10-01  Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 
Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole 
Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole 
Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích 

za vysoké školy 
 
V rámci dalšího zefektivnění státní statistické služby bude na žádost Ministerstva průmyslu 
a obchodu převedeno zjišťování Hor (MPO) 1-01 pod resortní právní předpis (zákon 
č. 44/1988 Sb., horní zákon). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy převedlo na 
základě zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, svá tři výše uvedená statistická zjišťování z oblasti vysokého 
školství, pod resortní právní předpis. 

 
Pro rok 2017 uskuteční Ministerstvo práce a sociálních věcí sloučení zjišťování 
V (MPSV) 10-01 do Soc (MPSV) V 1-01 (Roční výkaz o sociálních službách). Hlavním 
důvodem je optimalizace sběru statistických údajů, zejména pak zjednodušení organizace 
a sběru dat. Sloučením obou zjišťování nebude docházet k nejasnostem, jaký druh výkazu má 
daný poskytovatel vyplnit a sjednotí se způsob sběru dat. 
 
 
Nová statistická zjišťování v Programu statistických zjišťování na rok 2017 
 
a) nová/zařazená statistická zjišťování prováděná ČSÚ: 
 
Kult 6-01 Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém 

vysílání 
Sady Šetření o sadech 
 
ČSÚ plní významnou úlohu v rámci budování Satelitního účtu kultury, zejména pak v rámci 
audiovizuální oblasti. Tuto úlohu ČSÚ ukládá usnesení vlády České republiky ze dne 
15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem 
do roku 2025) a následný plán implementace kulturní politiky. Pokud má ČSÚ i nadále 
úspěšně plnit svoji úlohu v budování Satelitního účtu v souladu s aktuálním vývojem v oblasti 
kultury, je třeba zohlednit v rámci oblasti audiovize také audiovizuální mediální služby 
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na vyžádání, tzv. „streaming“. Ten bude do budoucna významně konkurovat běžnému 
televiznímu vysílání a je potřeba reflektovat zejména ekonomické ukazatele poskytovatelů 
těchto nových služeb. Za tímto účelem je vytvořeno nové zjišťování Kult 6-01, které nahradí 
zjišťování Kult 7-01 (Roční výkaz o rozhlasovém vysílání) a Kult 8-01 (Roční výkaz 
o televizním vysílání) a zároveň rozšíří okruh ukazatelů o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání. 
 
Do programu je zařazeno zjišťování Sady, které má pětiletou periodicitu zjišťování, a slouží 
pro získání aktuálních údajů o produkčním potenciálu ovocných sadů. Šetření je požadováno 
na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 
2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES, v platném znění. 
 
b) nová statistická zjišťování prováděná ministerstvy: 
 
Ministerstva nenavrhují žádná nová zjišťování. 
 
 
2.3 Zhodnocení rizika 
Nepřijetí vyhlášky v zákonem stanoveném termínu by jistě znemožnilo plnění povinností 
vyplývajících z právních aktů EU, které by mohlo vyústit v sankční opatření EU vůči 
členskému státu. 
 
Na národní úrovni by to znamenalo porušení povinnosti stanovené Českému statistickému 
úřadu v § 10 odst. 1 zákona, ve kterém je stanoveno, že program statistických zjišťování 
stanoví ČSÚ vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními 
úřady a vyhlásí vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. 
 
Tato skutečnost by měla zásadní vliv na činnost nejen ČSÚ, ale i na činnost ostatních orgánů 
vykonávajících státní statistickou službu, které vyplývají z jejich působnosti. Nepřijetí 
vyhlášky by představovalo nerespektování ustanovení § 1 odst. 1, § 3 odst. 1 a 5, § 4, § 7 
a § 17 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 
Sb. Byla by ohrožena povinnost těchto orgánů vykonávat státní statistickou službu, protože by 
jim byl znemožněn přístup k individuálním údajům sbíraným na základě zpravodajské 
povinnosti. 
 
V souvislosti s tím by se zřejmě jednalo o porušení povinností vyplývajících jak z právních 
předpisů, tak z usnesení vlády, na základě kterých mají příslušná ministerstva a další orgány 
státní správy realizovat svou činnost: podávat zprávy, analýzy, plánovat, vytvářet koncepce 
a plnit další uložené úkoly. Lze předpokládat, že by absence statistických informací plynoucí 
z nepřijetí vyhlášky měla negativní dopad na většinu procesů řízení sociálního, 
ekonomického, demografického a ekologického vývoje v České republice, které vycházejí 
ze statistických údajů. 
 
 
3. Návrh řešení 
Předkládaný návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2017 se považuje 
za optimální řešení vzhledem k porovnání přínosů a nákladů. Stěžejní přínos je shledáván 
ve splnění všech povinností, které pro Českou republiku vyplývají z národních právních 
předpisů a právních předpisů EU, potažmo v produkci nezbytných statistických informací 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADQBPLQ9)



 5 

v požadované kvalitě. Vazba předpisů EU na jednotlivá statistická zjišťování je zachycena 
v kapitole C) „Seznam předpisů Evropské unie vztahujících se k vyhlášce o Programu 
statistických zjišťování na rok 2017“. 
 
Součástí nákladů, které vznikají na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, a každoročně vydávané vyhlášky o programu statistických 
zjišťování, jsou náklady ČSÚ a ministerstev na výkon státní statistické služby a náklady 
zpravodajských jednotek při plnění zpravodajské povinnosti. 
 
ČSÚ a ministerstva kontinuálně vyvíjejí úsilí a aktivity, aby tyto náklady optimalizovaly 
a zefektivnily státní statistickou službu. Mezi aktivity, které jsou dlouhodobě podporovány 
vládou České republiky a Evropskou unií, patří zejména nahrazování údajů 
ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů. Na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 223/2009 o evropské statistice, je umožněn pro ČSÚ a pracoviště státní statistické služby 
rychlý a bezplatný přístup k administrativním záznamům, jejich využívání a integraci 
do statistického systému za účelem tvorby evropských statistik s respektováním zásady 
snížení zátěže zpravodajských jednotek. 
 
V současné době ČSÚ vede jednání ohledně přebírání administrativních dat s: 

- Ministerstvem financí v návaznosti na zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, 
- Generálním finančním ředitelstvím o rozšíření okruhu předávaných ukazatelů 

z daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a DPH, 
- Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí a Generální finančním 

ředitelstvím o možnosti zajištění předávání informací z účetních výkazů, které jsou 
zveřejňovány ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu, 

- s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem ohledně 
redukce ukazatelů ve výkazu EP 10-01 (Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické 
a tepelné energie) a jejich nahrazení administrativními daty. 

 
Pro snížení administrativní zátěže zpravodajských jednotek přispěly i nové nástroje ČSÚ 
a ministerstev pro elektronický sběr a zpracování údajů. Tyto nové nástroje, kterými jsou 
např. elektronicky vyplnitelné PDF formuláře a webové formuláře v aplikaci DANTE-WEB, 
jsou vytvořeny tak, aby jejich vyplňování zpravodajskými jednotkami bylo co nejvíce 
uživatelsky přívětivé, intuitivní a časově nenáročné. 
 
Všechny statistické formuláře ČSÚ a ministerstva každoročně analyzují z hlediska potřebnosti 
sledovaných ukazatelů. 
 
Proces přípravy vyhlášky o programu statistických zjišťování na příslušný rok a obsahového 
vymezení jednotlivých statistických zjišťování je spojen s řadou průběžných konzultací 
s významnými externími uživateli statistických informací a se zástupci zpravodajských 
jednotek. Rozsah zjišťování je dán i novými požadavky mezinárodních institucí, zejména 
Eurostatu. Do celého procesu přípravy dále vstupují další orgány státní správy jako správci 
administrativních zdrojů dat, se kterými ČSÚ průběžně konzultuje možnost využití 
administrativních dat. 
 
ČSÚ má v současné době přístup k celkem 110 administrativním zdrojům dat, které využívá 
pro nahrazení či doplnění zjišťovaných údajů od zpravodajských jednotek, k sestavení 
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základního či výběrového souboru, ke kontrole a zvýšení kvality údajů ze zjišťování, nebo 
přímo pro publikování dat a plnění závazků vůči EU a dalším organům. 
 
Hlavními strategiemi ČSÚ i nadále zůstává zvyšování efektivnosti procesů a produktivity 
práce, optimalizace zátěže respondentů při zachování kvality výstupů, maximalizace užitku 
a komfortu uživatelů. Mezi klíčové priority do roku 2020 patří podpora e-governmentu 
a aktivní implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému, přechod 
resortních statistik na ČSÚ a aktivní účast v procesu budování systému registrů ČR. 
 
 
4. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Každoroční nároky programu statistických zjišťování na státní rozpočet jsou u ministerstev 
vymezeny přidělenými prostředky z rozpočtu těchto institucí na státní statistickou službu. 
V případě ČSÚ je program statistických zjišťování podstatnou částí jeho činností a dotýká 
se proto rozpočtu úřadu v celé jeho struktuře. Kromě rozpočtovaných výdajů nebude mít 
návrh vyhlášky další dopady na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. To se týká 
i personálních a mzdových nákladů. Případné zvýšení nákladů na plnění zpravodajské 
povinnosti bude pokryto z vlastních finančních zdrojů příslušných organizací bez 
dodatečného požadavku na státní rozpočet. 
 
 
4.1 Náklady 
Předpokládané roční náklady ČSÚ a ministerstev, které vykonávají státní statistickou 
službu na základě programu statistických zjišťování, jsou vyčísleny v tabulce č. 1. 
Náklady jsou určeny podle Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 
Ministerstva vnitra ČR z roku 2007. 
 
Tabulka č. 1: Předpokládané roční náklady ČSÚ a ministerstev v roce 2017 

Řádek Sledovaný údaj Jednotka Hodnota 

A Přepočtený počet úředníků 1) počet 704 
B Mzdové 

náklady (roční) 
jednotkové mzdové náklady 2) [tis. Kč] 467 

C celkové (roční) [tis. Kč] 328 688 
D Poměr režijních a mzdových nákladů 3) Index [%] 11  
E Celkové režijní náklady (roční) [tis. Kč] 36 903 
F Mzdové a režijní náklady (roční)  [tis. Kč] 365591 
G Jednorázové 

náklady 

na úředníka [tis. Kč] 0 
H nepřímé a ostatní 4) [tis. Kč] 83 684 
I celkové [tis. Kč] 83 684 

J Součet mzdových, režijních a jednorázových nákladů 
(řádek F a I) [tis. Kč] 449 275 

Vysvětlivky: 
1) Přepočtený počet úředníků (X), kteří budou vykonávat státní statistickou službu v roce 2017 podle 

programu statistických zjišťování, se vypočítá dle vztahu X = Y/Z, kde: 
Y = součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců vykonávající státní statistickou službu 
dle programu statistických zjišťování ve fyzických osobách za rok a příslušného počtu odpracovaných 
hodin při výkonu státní statistické služby za týden, 
Z = týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele (obvykle 40 hodin) 

2) Jednotkové mzdové náklady na jednoho úředníka na rok se vypočítají jako součin měsíčního platového 
tarifu a koeficientu 19,44. Při stanovení tarifu se vychází z platové třídy a platového stupně, vybraná 
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platová třída musí odpovídat kvalifikačním předpokladům pro výkon navrhované agendy a katalogu 
prací. Platový stupeň se stanoví jako průměrný, tj. 9. 

3) Poměr režijních vůči mzdovým nákladům úřadu je obvykle uvažován v rozmezí 0,15 až 0,2, tj. 15 % 
až 20 %. Režijní náklady na výkon státní statistické služby dle programu statistických zjišťování může 
mít každý úřad individuální, dle metodiky mohou být až 45%. 

4)  Jedná se o nepřímé náklady na výkon státní statistické služby dle programu statistických zjišťování, 
které nelze vztáhnout k počtu úředníků, např. roční náklady na tisk a distribuci statistických výkazů 
(formulářů), roční provoz (maintenance) specializovaných informačních systémů pro sběr dat, roční 
provoz specializovaného statistického software pro analýzu a zpracování statistických dat, plošné 
náklady na zavedení nového systému v jednom roce apod. 

 
Pozn.: Do počtu úředníků jsou započteni pouze zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na pracích souvisejících 
s výkonem státní statistické služby dle programu statistických zjišťování. Ostatní zaměstnanci (např. zaměstnanci 
obslužných útvarů, zaměstnanci zpracovávající dobrovolná statistická zjišťování mimo program apod.) započteni 
nejsou. 
 
Předpokládaná administrativní zátěž všech zpravodajských jednotek (nejenom 
podnikatelů) za statistická zjišťování uvedená v programu je kvantifikována v tabulce 
č. 2. Zátěž je vyčíslena podle Metodiky měření a přeměřování administrativní zátěže 
podnikatelů Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2013. 
 
Tabulka č. 2: Vyčíslení administrativní zátěže zpravodajských jednotek v letech 2016 a 2017 

Zdroje 
administrativní 

zátěže 

Počty zjišťování Administrativní zátěž v tis. Kč 1) 

2016 2017 rozdíl 
původní 
odhad 2) 

2016 

upřesněný 
odhad 3) 

2016 

odhad 
2017 rozdíl 4) 

ČSÚ  92 89 -3 328 875  318 581 322 294  +3 713 

MD 14 14 0 2 467 2 652 2 652 0 

MK 12 12 0 2 070 2 098 2 067 -31 

MPSV 6 5 -1 11 064 11 064 10 985 -79 

MPO 10 9 -1 1 194 1 140 1 059 -81 

MŠMT 3 0 -3 60 63 0 -63 

MZ 13 13 0 9 234 9 234 9229 -5 

MZe 14 14 0 394 390 390 0 

Celkem 164 156 -8 355 358 345 222 348 676 + 3 454 
 
1) V případě vyčíslení administrativní zátěže se jedná o kvalifikované odhady, které vycházejí z odhadu 

náročnosti vyplnění formuláře, z předepsané periodicity statistického zjišťování a odhadu rozsahu 
výběrových souborů (hodinové náklady x počet hodin na vyplnění x periodicita x počet zpravodajských 
jednotek). Hodinové náklady jsou uvažovány se sazbou 179,46 Kč/h. Uvedené hodnoty se mohou dále 
měnit na základě zpřesňování rozsahu výběrových souborů. 

2) Jedná se o původní odhad na rok 2016, který byl stanoven v květnu 2015. Tento odhad byl uveden 
v odůvodnění k vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2016. 

3) Jedná se o upřesněný odhad na rok 2016, který byl na základě přesnějšího vymezení výběrových souborů 
zpravodajských jednotek stanoven v květnu 2016. 

4) Rozdíl mezi odhadem 2017 a upřesněných odhadem 2016. 
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 
Český statistický úřad bude v roce 2017 provádět 89 statistických zjišťování. Oproti roku 
2016 je z programu vyřazeno zjišťování Ceny PZ 1-12, které bude realizováno jiným 
způsobem s využitím administrativních dat obchodních řetězců. Dále budou zrušena 
zjišťování Kult 7-01 a Kult 8-01, která budou nahrazena novým zjišťováním Kult 6-01 
sledujícím kromě ukazatelů za rozhlasové a televizní vysílání i ukazatele o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, tzv. „streaming“. Do programu na rok 2017 je opětovně 
zařazeno šetření Sady s pětiletou periodicitou. Naopak jsou vyřazeny dotazník TI s dvouletou 
periodicitou a šetření ZEM, které se provádí jednou za tři roky. Dále dojde ke změně značek 
u zjišťování RES na RES 1-99 (Dotazník pro nově vzniklé ekonomické 
subjekty), u REGISTR - 99 na RES 2-99 (Dotazník pro podniky a podnikatele) 
a u ZEMREG - 99 na ZEMREG 1-99 (Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského 
registru Českého statistického úřadu). 
 
Na základě předběžných jednání o možnosti přebírání dat z MPO a Energetického 
regulačního úřadu se počítá s omezením rozsahu výběrového souboru u výkazu EP 10-01 
(Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie) včetně modifikace jeho 
obsahu. Konkrétní redukce bude záviset na výsledku jednání s ERÚ. Odhaduje se, že 
v případě plného zpřístupnění administrativních údajů pro potřeby ČSÚ dojde ke snížení 
administrativní zátěže o 987 tis. Kč na cca 90 tis. Kč, v případě částečného zpřístupnění by 
administrativní zátěž zjišťování činila 350 tis. Kč. 
 
Dále pro rok 2017 dojde u VI 1-01 (Roční výkaz vybraných vládních institucí) k vyřazení 
přílohy TOVK (příloha ohledně technické infrastruktury) s pětiletou periodicitou. Další 
změnou v tomto zjišťování byla dodatečně uskutečněná redukce ukazatelů již pro rok 2016, 
které byly nahrazeny daty z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (účetní 
výkazy, PAP, příp. další). 
 
I přes tyto změny, které snižují administrativní zátěž respondentů, se odhaduje, že se zátěž 
pro rok 2017 zvýší o 3 713 tis. Kč. Toto zvýšení zátěže je způsobeno zejména novou 
jednorázovou přílohou ohledně inventarizace nebytových budov za ISEKTOR 13 
ke zjišťování VI 1-01. Touto přílohou budou plošně osloveny obecní (městské) úřady a bude 
se týkat všech nebytových budov v jejich vlastnictví. Výsledky šetření budou použity 
pro plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému 
národních a regionálních účtů. 
 
Administrativní zátěž za ČSÚ pro rok 2017 se odhaduje na 322,3 mil. Kč, což je zvýšení 
o 1,17 % oproti upřesněnému odhadu pro rok 2016, který činí 318,6 mil. Kč. Původní odhad 
pro rok 2016 z minulého roku činil 328,9 mil. Kč. 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Ministerstvo dopravy bude i v roce 2017 provádět 14 statistických zjišťování. Z celkového 
počtu statistických zjišťování je 8 nutných pro plnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Ostatní jsou využívány 
pro potřeby Ministerstva dopravy a dalších ústředních orgánů státní správy. Ministerstvo 
dopravy snižuje zátěž pro respondenty zejména zaváděním elektronického sběru dat. Počet 
zpravodajských jednotek využívajících tento způsob zasílání statistických dat se neustále 
zvyšuje. V letecké a železniční dopravě je zasílání statistických dat elektronickým způsobem 
téměř 100%, což výrazně usnadňuje využití kontrolních mechanismů, a tedy snižuje 
chybovost. 
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Pro rok 2017 se faktické celkové finanční náklady zpravodajských jednotek při plnění 
zpravodajské povinnosti podle odhadu Ministerstva dopravy v podstatě nezmění a lze 
očekávat, že počet jednotek, které využívají elektronický sběr, se bude i nadále zvyšovat 
zejména v autobusové a silniční nákladní dopravě. 
 
MINISTERSTVO KULTURY 
Ministerstvo kultury bude v roce 2017 provádět 12 statistických zjišťování, z nichž 
7 je určeno i pro podnikatele a 1 zjišťování pouze pro orgány státní správy a samosprávy. 
Údaje z těchto zjišťování jsou využívány pro plnění národních právních předpisů, pro výkon 
státní správy Ministerstva kultury a dalších ústředních orgánů, pro potřeby mezinárodních 
organizací a pro sestavování Satelitního účtu kultury. 
 
Pro rok 2017 se předpokládá celkové snížení administrativní zátěže o 31 tis. Kč, což je 
způsobeno zejména redukcí počtu zpravodajských jednotek a času na vyplnění výkazu 
Kult 25-01 z důvodu zrušení mutace B. 
 
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude v roce 2017 zajišťovat 5 resortních statistických 
zjišťování. V roce 2017 dojde ke sloučení zjišťování V (MPSV) 10-01 do Soc (MPSV) V 1-
01. Hlavním důvodem je optimalizace sběru statistických údajů, zejména pak zjednodušení 
organizace a sběru dat. Sloučením obou zjišťování nebude docházet k nejasnostem, jaký druh 
výkazu má daný poskytovatel vyplnit a sjednotí se způsob sběru dat. Do zjišťování 
V (MPSV) 20-01 byl opětovně zařazen oddíl „Počet pěstounských rodin“ z důvodu toho, že 
přebírané údaje z Úřadu práce ČR, které měly proměnné v oddílu nahradit, se ukazují být 
nevypovídající. 
 
V souvislosti se snížením počtu statistických zjišťování dojde k meziročnímu poklesu 
odhadované administrativní zátěže o 79 tis. Kč. 
 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
Pro rok 2017 navrhuje snížit počet statistických zjišťování o jedno na celkem 9 statistických 
zjišťování. Zjišťování Hor (MPO) 1-01 bude převedeno pod resortní právní předpis (zákon 
č. 44/1988 Sb., horní zákon). Převedením výkazu a úpravou počtu zpravodajských jednotek 
u ostatních zjišťování dojde v roce 2017 ke snížení administrativní zátěže o cca 81 tis. Kč. 
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude v roce 2017 provádět již všechna 
statistická zjišťování podle resortních právních předpisů. Všechna 3 šetření dotýkajících se 
oblasti vysokého školství (konkrétně Škol (MŠMT) P 1b-04, Škol (MŠMT) V 6-99 a Škol 
(MŠMT) V 11-01) budou převedena pod působnost zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, jehož novela již byla publikována pod číslem 137/2016 ve Sbírce zákonů. 
Administrativní zátěž respondentů, kterým vzniká zpravodajská povinnost ze zákona 
a vyhlášky, se tak sníží o 63 tis. Kč. 
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
V letech 2014 a 2015 byl proveden audit statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví 
uvedených v programu. Audit klinických výkazů probíhal ve spolupráci s odbornými 
společnostmi ČLS JEP, na jehož základě byla provedena zásadní redukce sledovaných 
položek a optimalizace obsahu u výkazů řady A. Tzv. ekonomické výkazy byly podrobeny 
analytickému auditu, na základě kterého došlo k přepracování věcného obsahu této sady 
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výkazů. Veškeré změny byly řádně schváleny vedením Ministerstva zdravotnictví 
a zapracovány do vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2016. 
 
Ministerstvo zdravotnictví bude v roce 2017 provádět celkem 13 statistických zjišťování, 
která budou zpravodajským jednotkám předkládána ve stejné podobě jako za rok 2016 kromě 
drobných úprav obsahu ve zjišťování Z (MZ) 1-99 a změna jeho názvu na „Hlášení vzniku 
poskytovatele zdravotních služeb“. 
 
Pro rok 2017 je počítáno se zefektivněním přístupu k výkonu státní statistické služby, což 
ve svém výsledku znamená v globálním měřítku i snížení administrativní zátěže na straně 
ÚZIS ČR, a to díky kompletní změně způsobu předávání výkazů na pouze elektronickou 
formu bez nutnosti kompletování sestav výkazů a jejich rozesílání na poskytovatele 
s následným sběrem, kontrolou a pořizováním elektronické verze přepisem. 
 
Ministerstvo zdravotnictví provedlo upřesnění zpravodajských jednotek u zjišťování 
A (MZ) 1-01, které sice vedlo ke zvýšení jejich počtu, avšak tento nárůst byl z hlediska 
výpočtu administrativní zátěže eliminován snížením odhadovaného času na vyplnění výkazu 
v návaznosti na provedenou optimalizaci obsahu výkazů. Oproti roku 2016 se odhad času na 
vyplnění výkazu A (MZ) 1-01 pro rok 2017 snížil vlivem některých ukazatelů v oddílu II, 
které se nebudou sledovat. 
 
Administrativní zátěž zpravodajských jednotek za rok 2017 se odhaduje v obdobné výši 
(mírný pokles o 5 tis. Kč) jako v roce 2016. 
 
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
Ministerstvo zemědělství bude v roce 2017 provádět 14 statistických zjišťování. Návrhy 
výkazů byly zpracovány s ohledem na optimalizaci administrativní zátěže respondentů. Oproti 
roku 2016 byly provedeny drobné úpravy výkazů a metodických vysvětlivek u statistických 
zjišťování Krmiva (MZe) 3-01 a Les (MZe) 2-01. 
 
Administrativní zátěž pro zpravodajské jednotky se pro rok 2017 odhaduje na 390 tis. Kč. 
Oproti minulému roku nedošlo k její změně. 
 
 
4.2 Přínosy 
Konkrétní přínosy návrhu vyhlášky jsou kvalitativně vyjádřeny v přílohách č. 1 a č. 2 
v návrhu vyhlášky v bodě a) „Účel statistického zjišťování a jeho obsah“ u každého 
zjišťování. 
 
 
5. Implementace návrhu řešení a vynucování 
Kromě toho, že vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, slouží k provedení četných právních předpisů 
(směrnic, nařízení a rozhodnutí) Evropské unie. Tyto právní předpisy jsou uvedeny 
v samostatném seznamu k odůvodnění návrhu vyhlášky (viz část C). Neplněním úkolů 
a povinností vyplývajících z těchto právních předpisů by se Česká republika vystavovala 
nebezpečí, že proti ní budou použity ze strany orgánů Evropské unie sankce. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti řešení je v působnosti ČSÚ a ministerstev uvedených výše mezi dotčenými 
subjekty v bodě 2.1. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh programu statistických zjišťování byl společně připraven ČSÚ a resortními pracovišti 
státní statistické služby a projednán Českou statistickou radou dne 17. 6. 2016. Změny 
ve statistických výkazech byly konzultovány se zástupci zpravodajských jednotek, uživateli 
statistických informací a vybranými svazy. 
 
Český statistický úřad 
ČSÚ konzultoval změny ve zjišťování za oblast kultury s provozovateli rozhlasového 
a televizního vysílání s udělenou licencí a provozovateli audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání. 
 
K nové jednorázové příloze k výkazu VI 1-01 ohledně inventarizace nebytových budov by 
mělo proběhnout pilotní šetření u vybrané skupiny zpravodajských jednotek v druhé 
polovině roku 2016. Výsledky tohoto šetření by byly použity, mimo jiné, i k upřesnění 
odhadu vyčíslení administrativní zátěže respondentů a k případnému zpřesnění ukazatelů, 
metodických vysvětlivek apod. 
 
Další změny ve zjišťováních, provedené zejména z důvodu aktualizace reprezentantů 
z hlediska jejich významnosti v případě výkazů cen nebo z důvodu optimalizace výkazů NI 1-
01, EP 5-01 aj., byly konzultovány s vybraným vzorkem zpravodajských jednotek. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Úpravy navržené ve výkazech Hu (MPO) 1-02 a Ocel (MPO) 1-01 byly projednány 
s oddělením statistiky energetiky Českého statistického úřadu a se zástupcem podnikatelské 
sféry – Hutnictvím železa, a. s. Konzultace se zpravodajskými jednotkami při tvorbě dalších 
výkazů na rok 2017 nebyla uskutečněna vzhledem k tomu, že navržené změny ve výkazech 
jsou pouze administrativního charakteru. 
 
Konzultace Ministerstva kultury 
Změny ve statistických zjišťováních Ministerstva kultury pro rok 2017 byly konzultovány 
s věcně příslušnými odbory Ministerstva kultury, Národní knihovnou, Asociací muzeí 
a galerií, Svazem českých knihkupců a nakladatelů, se Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a průběžně se zpravodajskými jednotkami. 
 
Konzultace Ministerstva zemědělství 
U statistického zjišťování Krmiva (MZe) 3-01 došlo pro lepší orientaci zpravodajských 
jednotek ke zpřesnění některých ukazatelů a na žádost uživatelů také ke změně lhůty 
pro poskytnutí údajů. Tyto změny byly konzultovány s uživateli tohoto zjišťování, kterými 
jsou Českomoravské sdružení organizací ZZN, Evropská federace výrobců krmných směsí 
(FEFAC), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 
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8. Kontakt na zpracovatele odůvodnění 
Ing. Petr Eliáš, ředitel Odboru obecné metodiky ČSÚ, tel.: 274 054 142, e-mail: 
petr.elias@czso.cz 
 
 
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena 
 
Návrh předkládané vyhlášky je plně v souladu s ustanoveními § 10 zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona 
č. 230/2006 Sb., podle nichž ČSÚ každoročně stanoví v souladu s jeho § 27 písm. b) zákona 
ve znění zákona č. 411/2000 Sb. program statistických zjišťování na následující kalendářní 
rok. 
 
V návaznosti na každoroční projednání návrhu vyhlášky o programu statistických zjišťování 
na následující kalendářní rok v pracovních komisích pro veřejné právo (Legislativní rady 
vlády - LRV) byla do obou příloh návrhu vyhlášky doplněna část III., ve které jsou blíže 
popsány zvolené metody statistického zjišťování (výběrová, vyčerpávající nebo 
kombinovaná) a uvedena stěžejní kritéria pro výběr zpravodajských jednotek. V přílohách 
č. 1 a 2 vyhlášky byl pro jednotlivá zjišťování zpřesněn okruh zpravodajských jednotek 
a byla též doplněna konkrétní ustanovení k právním předpisům dle pravidel LRV. 
 
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady 
a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Návrh vyhlášky je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
zákona č. 272/1996 Sb. 
 
 
C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami a s právem Evropské unie 
 
Program statistických zjišťování je plně v souladu s právními předpisy Evropské unie. Většina 
statistických zjišťování je prováděna právě v souvislosti s plněním úkolů a závazků 
vyplývajících z konkrétních předpisů EU. Tyto úkoly a závazky mohou být definovány 
různým způsobem: 
• právní předpis definuje obsah i formu statistického zjišťování, 
• právní předpis definuje pouze obsah, forma statistického zjišťování je v pravomoci 

příslušných orgánů České republiky, 
• právní předpis definuje výstupní ukazatele, které má povinnost Česká republika 

evropským orgánům reportovat, bez ohledu na zdroj vstupních dat. 
 

Evropské právo v současnosti preferuje 3. způsob, který podporuje využívání dostupných 
administrativních zdrojů dat, jež nahrazují statistická zjišťování údajů u zpravodajských 
jednotek a snižují jejich administrativní zátěž. Aktivity ČSÚ v oblasti maximalizace 
využívání administrativních zdrojů dat jsou zcela v souladu s tímto principem. 
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Seznam předpisů citovaných u jednotlivých statistických zjišťování je uveden v tabulce 
v části C) Odůvodnění. 
 
Podle čl. 8 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „Pravidla“) pro prokazování 
slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie platí postup uvedený v příloze 
č. 5 k těmto Pravidlům. Postup stanovený v této příloze se podle jejího čl. II. bod 4 použije 
obdobně i v případě návrhu vyhlášky. Podle čl. II. bod 2 této přílohy je součástí každého 
materiálu tam, kde je to možné, rozdílová tabulka. 
 
V návaznosti na Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky 
o Programu statistických zjišťování na rok 2014 ze dne 12. září 2013 (č. j.: 11622/2013-RSL 
a Stanovisko pracovní komise pro veřejné právo I. (Komise pro správní právo č. 1) ze dne 
16. září 2013 (bez č. j.) Český statistický úřad vyhotovil pro účely prokázání slučitelnosti 
navrhované vyhlášky níže uvedenou tabulku, ve které přehledně uvedl náležitosti požadované 
přílohou č. 5 Pravidel. Konkrétně u každého předpisu EU je nejprve uvedeno celexové číslo, 
poté plný název předpisu EU ve formě požadované Úředním věstníkem EU včetně všech 
novelizací a v posledním sloupci jsou vymezena všechna statistická zjišťování obsažená 
v příloze č. 1 a č. 2 návrhu vyhlášky, kterými je prováděna transpozice nebo adaptace 
předpisu EU do právního řádu České republiky. 
 
Vypracování rozdílové tabulky u návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 
2017 v podobě odpovídající vzoru připojenému  k příloze č. 5 Pravidel, je v daném případě 
nemožné (často jde o celý právní předpis či jeho podstatnou část), a proto předkladatel 
naplňuje stanovené formální požadavky obdobným způsobem - přehlednou tabulkou, ve které 
jsou zachyceny všechny potřebné údaje pro prokázání slučitelnosti návrhu vyhlášky s právem 
EU. Nadto předkladatel v návrhu vyhlášky zohledňuje celou osobní a věcnou působnost 
dotčených předpisů EU ve smyslu čl. 4 odst. 5 Pravidel. 
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Seznam předpisů Evropské unie vztahujících se k vyhlášce o Programu 
statistických zjišťování na rok 2017 
 
CELEXOVÉ 
ČÍSLO 

Název dokumentu 
Změny dokumentu (celexové číslo) 

Statistická 
zjišťování, která 
z předpisu EU 
vychází 

 
OBYVATELSTVO, ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, 
TECHNIKA  

 

32003D1608 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě 
a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky 

Lic 5-01 

32004R0808 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 
ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství 
o informační společnosti 
Změna: 32006R1893, 32008R1137, 32009R1006  

ICT 5-01 (mutace) 

32008R1338 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice 
Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 

Obyv 2-12 
Obyv 3-12 
A (MZ) 1-01 
E (MZ) 1-01 
E (MZ) 2-01 
E (MZ) 3-01 
E (MZ) 4-01 
E (MZ) 5-01 
E (MZ) 6-02 
E (MZ) 7-02 
L (MZ) 2-01 
T (MZ) 1-01 
T (MZ) 2-01 
V (MZ) 1-01 
Z (MZ) 1-99 

32011R0328 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, 
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství 
v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti 

Obyv 2-12 
Obyv 3-12 
 

32012R0995 
  

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 
26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky 
Společenství v oblasti vědy a techniky 

VTR 5-01 (mutace a, 
b) 
 

32013R1260 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské 
demografické statistice  

Obyv 2-12 
Obyv 3-12 

32014R0205 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 
4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro 
provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud 
jde o členění údajů, lhůty a revize údajů 

Obyv 2-12 
Obyv 3-12 
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ZEMĚDĚLSTVÍ   
31996L0016 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 

o statistických zjišťováních o mléku a mléčných 
výrobcích 
Změna: 32003L0107, 32003R1882, 32009R0219, 
32013R1350  

Zem 1-02 
Farm (MZe) 6-01 
Odbyt (MZe) 6-12 
Mlék (MZe) 6-12 
Mlék (MZe) 6-01 

31997D0080 rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES 
o statistických zjišťováních o mléku a mléčných 
výrobcích (97/80/ES) 
Změna: 31998D0582, 32005D0288, 32011D0142 

Zem 1-02 
Farm (MZe) 6-01 
Odbyt (MZe) 6-12 
Mlék (MZe) 6-12 
Mlék (MZe) 6-01 

32003R2336 nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 
2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví 
zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem 
zemědělského původu 
Změna: 32008R0514, 32010R0074 

Líh (MZe) 1-04 
Líh (MZe) 2-04 
Líh (MZe) 3-04 
 

32004R0138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 
ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu 
ve Společenství 
Změna: 32005R0306, 32006R0909, 32008R0212, 
32008R1137, 32013R1350 

Zem 1-12 
Zem 7-02 
Zem 3-01 
Zem 1-02 
Zem 2-02 
Zem 1-01 
Osev 3-01 
Zem 6-01 
Zem V 6 
Zem V 7 
Zem V 8 
Zem V 9 
Ceny Zem 1-12 
Ceny Zem 1-04 
Ceny Zem 2-04 
Ceny Zem 3-04 
Ceny Zem 4-04 

32008R1165 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení 
směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS 
Změna: 32013R1350 

Zem 1-12 
Zem 1-02 
Zem 2-02 
Zem 1-01 
Drůb (MZe) 4-12 

32009R0543 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 
ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 
Změna: 32013R1350, 32015R1557 

Osev 3-01 
Zem 6-01 
Zem V 6 
Zem V 7 
Zem V 8 
Zem V 9 
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32010R0479 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států 
Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků 
Změna: 32010R1041, 32011R0173, 32011R1191, 
32013R1333, 32014R1097 

Odbyt (MZe) 6-12 
Mlék (MZe) 6-12 

32011R1337 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské 
statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/109/ES 
Změna: 32013R0517 

Sady 
 

 
VODY, ODPAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
31991L0271 směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění 

městských odpadních vod (91/271/EHS) 
Změna: 31998L0015, 32003R1882, 32008R1137, 
32013L0064 

VH 8b-01 

31992D0446 rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1992 
o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody (92/446/EHS) 
Změna: 31995D0337 

VH 8a-01 

32002R2150 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice 
odpadů 
Změna: 32004R0574, 32005R0783, 32006R1893, 
32009R0221, 32010R0849 

Odp 5-01 

32011R0691 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských 
environmentálních hospodářských účtech 
Změna: 32014R0538 

ŽP 1-01 
VH 8a-01 
VH 8b-01 

32013R0525 
 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu 
monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů 
a podávání dalších informací na úrovni členských států 
a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení 
rozhodnutí č. 280/2004/ES 
Změna: 32014R0662 

EP 5-01 
EP 9-01 
EP 10-01 

 
ENERGETIKA   
31995R2964 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, 

kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy 
ve Společenství 

EPR 1-12 
EPS 1-12 
Ceny E 1-12 

31998L0070 
  

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty 
a o změně směrnice Rady 93/12/EHS 
Změna: 32000L0071, 32003L0017, 32003R1882, 
32009L0030, 32011L0063, 32014L0077, 32015L1513 

Crs (MPO) 1-01 
Crs (MPO) 2-02 
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31999D0566 rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999, kterým 
se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 
22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání 
informací a při konzultacích o nákladech na dodávky 
ropy a spotřebních cenách ropných produktů 
(1999/566/ES)  

Ceny E 1-12 
Ceny E 2-52 
Ceny E 3-12 
 

32008L0092 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES 
ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství 
pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny 
účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům  

Ceny E 6-04 
Ceny Elek 1-12 
Ceny Elek 11-01 

32008R1099 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické 
statistice 
Změna: 32010R0844, 32013R0147, 32014R0431 

EPR 1-12 
EPS 1-12 
EP 5-01 
EP 7-01 
EP 8-01 
EP 9-01 
EP 10-01 
Eng (MPO) 1-12 
Eng (MPO) 4-01 
Eng (MPO) 5-01 
Eng (MPO) 6-12 
Crs (MPO) 1-01 
Crs (MPO) 2-02 

32009L0028 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 
ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 
Změna: 32013L0018, 32015L1513 

Eng (MPO) 4-01 
Eng (MPO) 5-01 
Eng (MPO) 6-12 
Crs (MPO) 1-01 
Crs (MPO) 2-02 

32009L0119 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou 
se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální 
zásoby ropy nebo ropných produktů 

EPR 1-12 
EPS 1-12 

32012L0027 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 
ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně 
směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES 
Změna: 32013L0012 

EP 10-01 
Eng (MPO) 4-01 
Eng (MPO) 5-01 
Hu (MPO) 1-02 
Ocel (MPO) 1-01 
 
 

 
FINANCE  
32009R0479 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 

o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského 
společenství 
Změna: 32010R0679, 32014R0220   

Zdp 3-04 
Zdp 5-01 
VPI 3-04 
NI 1-01 (mutace) 
VI 1-01 (mutace) 

32007R0716 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice 
Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací 
Změna: 32013R0517, 32008R0747   

P 5-01 
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32013R0549 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském 
systému národních a regionálních účtů v Evropské unii 
Změna: 32015R1342 

P 3-04 (mutace 
a, b, c, d) 
P 6-04 (mutace 
a, b) 
P 5-01 
Stav 7-99 
SP 1-12 
Zdp 3-04 
Pen Poj 3-04 
Pen 3c-04 
Zdp 5-01 
Poj 5a-01 
Pen 5-01 
VPI 3-04 
NI 1-01 (mutace) 
VI 1-01 (mutace) 

 
DOPRAVA  
32003R0091 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 

ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy 
Změna: 32003R1192, 32007R1304, 32009R0219    

Dop (MD) 1-12 
Dop (MD) 1-01 
Dop (MD) 2-01 
Dop (MD) 7-01 

32003R0437 
 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém 
vykazování letecké přepravy cestujících, zboží 
a poštovních zásilek 
Změna: 32003R1358, 32005R0546, 32006R1791, 
32009R0219, 32013R0517   

Dop (MD) 7-12 
 
 
 
 

32006R1365 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy 
věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení 
směrnice Rady 80/1119/EHS 
Změna: 32007R0425, 32007R1304  

Dop (MD) 1-04 
Dop (MD) 5-04 
 
 

32012R0070 
 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 
ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční 
přepravy zboží 
Změna: 32013R0517 

Dop (MD) 2-99 
 
 
 

 
PRŮMYSL, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH, PRÁCE  
31991R3924 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 

1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové 
výroby ve Společenství 
Změna: 32003R1882, 32006R1893, 32009R0219   

Prům 2-01 
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31998R1165 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 
o konjunkturálních statistikách 
Změna: 32003R1882, 32005R1158, 32006R1503, 
32006R1893, 32008R1178, 32009R0329, 32009R0596, 
32012R0461 

P 3-04 (mutace a, b, c, 
d) 
Prům 1-12 
Stav 1-12 
Stav 2-12 
Stav 5-01 
Stav 7-99 
SP 1-12 
Ceny Prům 1-12 
Ceny Teplo 1-12 
Ceny ZO 1-12 
(mutace d, v) 
Ceny Stav 1-04 

31999R1726 nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 
27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 
č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů 
práce s ohledem na definici a předávání informací 
o nákladech práce 
Změna: 32005R1737, 32007R0973 

ÚNP 4-01 
 
 

32000R1916 nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, 
kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 
o strukturální statistice výdělků a nákladů práce 
s ohledem na definici a předávání informací o struktuře 
výdělků 
Změna: 32005R1738, 32007R0973 

ISPV (MPSV) V 1-04 

32001R0586  nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 
2001, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 
o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici 
hlavních průmyslových seskupení (HPS) 
Změna: 32007R0656 

Ceny Prům 1-12 
Ceny Teplo 1-12 

32003R0450 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů 
práce 
Změna: 32006R1893, 32009R0596 

Práce 2-04 

32004R0912 
 

nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 
o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby 
ve Společenství 
Změna: 32007R0973 

Prům 2-01 

32005R0184 
  

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice 
Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního 
obchodu službami a přímých zahraničních investic 
Změna: 32006R0602, 32008R1137, 32009R0707, 
32012R0555, 32016R1013 

ZO 1-04 

31999R0530 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 
o strukturální statistice výdělků a nákladů práce 
Změna: 32003R1882, 32006R1893, 32009R0596  

P 5-01 
ÚNP 4-01 
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32006R1503 
  

nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, 
kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 
o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná 
o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci 
zpracovávání údajů 
Změna: 32008R1178, 32012R0461   

Ceny Prům 1-12 
Ceny ZO 1-12 (mutace 
d, v) 
Ceny Stav 1-04 

32006R1893 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 
č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE 
Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) 
č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických 
statistických oblastech 
Změna: 32008R0295, 32012R0070  

Ceny Prům 1-12 
Ceny Teplo 1-12 
Ceny ZO 1-12 (mutace 
d, v) 
 

32008R0177 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 177/2008, ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí 
společný rámec pro registry hospodářských subjektů 
pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) 
č. 2186/93 

RES 1-99 
RES 2-99 (mutace) 

32008R0295 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální 
statistice podniků 
Změna: 32013R0517, 32014R0446 

P 5-01 
Poj 5a-01 
Pen 5-01 
ÚNP 4-01 
ŽP 1-01 

32005R1722 nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 
o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci 
hrubého národního důchodu v tržních cenách 

Stav 7-99 

32008R0451 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí 
nová statistická klasifikace produkce podle činností 
(CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 
Změna: 32014R1209 

Ceny Teplo 1-12 

32008R0472 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 
2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 
o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první 
základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň 
podrobnosti, formu, první referenční období a referenční 
období pro časové řady před rokem 2009, které mají být 
předány podle NACE Rev. 2.  

Ceny Prům 1-12 
Ceny Teplo 1-12 
Ceny ZO 1-12 (mutace 
d, v) 
Ceny TS 1-12 
Ceny ZO 2-12 
Ceny ZO 2a-12 
Ceny Stav 1-04 

32011R0692 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice 
cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES 
Změna: 32013R0253  

CR 1-12  
CR 2-04 

32013R0093 nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech 
spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen 
obydlí obývaných jejich majiteli 

Ceny Stav 1-04 
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32016R0792 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 
ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech 
spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 

Ceny ZO 3-12 
Ceny Nájem 1-12 
NB 1-04 
přímé zjišťování 1 
přímé zjišťování 2 
přímé zjišťování 3 

 
 
Na program statistických zjišťování se nevztahují konkrétní mezinárodní smlouvy obecné 
povahy, avšak většina statistických zjišťování je prováděna rovněž v souladu s cíli, potřebami 
a úkoly vyplývajícími z členství České republiky ve specializovaných mezinárodních 
organizacích (vzájemná výměna informací, metodika a okruh sledování apod.), např. 
Evropské hospodářské komisi OSN, OECD, UNESCO, Světové zdravotnické organizaci aj. 
 
 
D) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské 
prostředí v ČR 
 
V dané oblasti dochází k neustálému vyhodnocování finančního dopadu navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v ČR, 
a to vzhledem k usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu 
státní statistické služby, usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 37 k návrhu úsporných 
opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014 
a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění 
výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. Každoročně 
se vyčíslují předpokládané roční náklady ČSÚ a ministerstev, které vykonávají státní 
statistickou službu, viz kapitola 4.1. 
Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla negativní hospodářský dopad 
na státní rozpočet. Předložený návrh vyhlášky představuje administrativní zátěž 
pro podnikatele a pro ostatní zpravodajské jednotky (viz kapitola 4.1.). 
 
 
E) Předpokládané sociální dopady včetně dopadů na rodiny a specifické 
skupiny obyvatel, zejm. osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a na národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Předkládaná vyhláška nepřináší žádné dopady do sociální oblasti, na rodiny, ani na specifické 
skupiny obyvatel ani na životní prostředí. 
 
 
F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava je ve vztahu k rovnosti mužů a žen neutrální. Porušování zákazu 
diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává. 
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G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
1. Obecně 
Český statistický úřad při výkonu činností podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), tj. při státní statistické službě, 
zpracovává relevantní údaje za účelem zpracování statistických informací, jak to vyplývá 
z působnosti tohoto úřadu. Předložený návrh vyhlášky počítá se shromážděním některých 
osobních údajů a realizuje pouze oprávnění ČSÚ, která vyplývají z § 10 citovaného zákona za 
plného respektování § 3 odst. 6 tohoto zákona. 
 
 
2. Statistika obyvatelstva 
Společný právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících 
se obyvatelstva a událostí přirozené změny (narození a úmrtí) je stanoven nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské 
demografické statistice. Předkládaný návrh vyhlášky, ve srovnání s vyhláškou 
č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016, nestanoví žádná nová 
statistická zjišťování pro účely statistiky obyvatelstva. Návrh vyhlášky předpokládá stejně 
jako v minulých letech shromažďování osobních údajů v rámci statistiky obyvatelstva, a to při 
respektování výše uvedených předpisů. 
 
 
2.1 Specifický účel 
Získávání, zpracování a uchovávání osobních údajů v rámci statistiky obyvatelstva 
je realizováno čtyřmi statistickými zjišťováními, která provádí Český statistický úřad. Jedná 
se o následující: 

- Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství, 
- Obyv 2-12 Hlášení o narození, 
- Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí, 
- Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu. 

 
U všech vyjmenovaných statistických zjišťování je v návrhu vyhlášky uveden jeho účel 
a obsah, okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost, způsob 
statistického zjišťování, periodicita, lhůty k poskytnutí údajů a skutečnost, že toto zjišťování 
provádí ČSÚ. 
 
Účelem zpracování uvedených osobních údajů je sestavování statistiky stavu a pohybu 
obyvatelstva (dále jen „statistika obyvatelstva“) podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona. Statistika 
obyvatelstva je založena na sběru individuálních hlášení o demografických událostech 
(obsahující osobní údaje), nikoliv souhrnných hlášení, a to zejména z důvodu zpracování 
statistik v (kombinačním) třídění podle demografických údajů nositelů událostí (např. podle 
bydliště (nikoliv místa události), pohlaví, věku, rodinného stavu a dalších zjišťovaných 
údajů). Osobní údaje slouží pouze pro vytváření statistik, výpočtu odvozených ukazatelů 
z rodného čísla, data narození (u rozvodů) či z data události a k zajištění kvality 
zpracovávaných statistik, mají tak identifikační a verifikační význam. 
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Do okruhu zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost, patří obecní úřady 
pověřené vedením matrik a zdravotnická zařízení. V případě hlášení o rozvodu (Obyv 4-12) 
jsou zpravodajskými jednotkami Ministerstvo spravedlnosti a okresní a obvodní soudy. 
 
 
2.2 Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
Na základě přijaté vyhlášky budou shromažďovány zejména tyto osobní údaje: jméno, rodné 
číslo, datum události (narození, sňatku, rozvodu, úmrtí), adresa místa trvalého pobytu, 
pohlaví, rodinný stav, státní občanství, u zemřelých příčina smrti. Jméno není ukládáno 
do databází, slouží pouze jako pomocný údaj pro zajištění kvality zpracování (určení duplicit, 
došetření chybějících či nesprávně vyplněných jiných osobních údajů u zpravodajských 
jednotek). 
 
 
2.3 Veřejnost zpracování 
Zákon o ochraně osobních údajů umožňuje zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu 
údajů, jestliže se provádí zpracování pro účely statistické a vědecké. 
 
Individuální data nejsou v žádném případě zveřejňována, zveřejňovány jsou pouze souhrnné 
údaje. Zmíněné statistiky generované z primárních individuálních záznamů jsou vždy 
agregované a anonymizované. 
 
 
2.4 Identifikace potencionálního nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití 
osobních údajů 
Předkládaná vyhláška respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů a jeho 
jednotlivé parametry. 
 
Osobní údaje z výše uvedených hlášení jsou zpracovávány v neveřejném databázovém 
prostředí ČSÚ. Data se ukládají na vnitřních zabezpečených datových serverech 
(z venkovního prostředí nepřístupných, přístup k nim mají pouze určení zaměstnanci v ČSÚ). 
Databáze obsahuje pouze data z výše uvedených statistických hlášení. Přístup do databáze 
je autorizovaný a má ho pouze omezený počet zaměstnanců – přístupová práva jsou udělena 
pouze těm, kteří vytváření statistiky obyvatelstva zabezpečují a kteří mají složen slib 
mlčenlivosti podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
2.5 Lhůty pro uchování osobních údajů 
S ohledem na ochranu osobních údajů, potřeby zpracování a zajištění kvality dat jsou data, 
obdržená od zpravodajských jednotek v podobě papírových hlášení, PDF či XML formátu, 
uchovávána po dobu prokazatelné existence statistického účelu, nejpozději do skončení 
zpracování dat následujícího roku, tj. maximálně 1,5 roku po skončení referenčního období. 
Poté jsou skartována/vymazána. Přístup k primárním údajům obdrženým od zpravodajských 
jednotek je navíc omezen pouze na zpracování roku, kterého se údaje týkají, po další období 
jsou uchovány v oddělené relaci. 
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3. Závěr 
Se všemi osobními údaji ze strany jejich správců je nakládáno v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona (zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě) a toto zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti, bude 
moci správce zpracovávat osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních 
údajů i bez souhlasu subjektu údajů. Správce je však povinen dbát práva na ochranu 
soukromého a osobního života subjektu údajů a dodržovat i další povinnosti stanovené 
zákonem o ochraně osobních údajů. 
 
 
H) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
 
I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
J) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
Na základě zaslaného přehledu dopadů k návrhu připravované vyhlášky (č. j. 2047/2015-01 
ze dne 5. listopadu 2015) ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda 
Legislativní rady vlády Mgr. Jiří Dienstbier rozhodl, že ČSÚ není povinen závěrečnou zprávu 
hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovávat (vyvěšeno na webu Úřadu vlády dne 30. 12. 
2015). 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADQBPLQ9)



 25 

II. Zvláštní část 
 
K § 1: 
V roce 2017 se provedou statistická zjišťování se zpravodajskou povinností uvedená 
v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky. Provedení většiny uvedených statistických zjišťování 
vyplývá z požadavků stanovených v právních předpisech Evropské unie. Program 
statistických zjišťování 2017 neobsahuje statistická zjišťování prováděná na bázi 
dobrovolnosti. 
 
K § 2: 
Program statistických zjišťování se stanoví pro rok 2017. V souladu s § 10 odst. 1 zákona 
ve znění zákona č. 411/2000 Sb. musí být program statistických zjišťování na rok 2017 
vyhlášen ve Sbírce zákonů nejpozději do 30. listopadu 2016. Účinnosti musí vyhláška nabýt 
nejpozději k 1. lednu 2017, aby bylo možné provádět statistická zjišťování již od počátku 
roku 2017. 
 
K přílohám č. 1 a 2 vyhlášky: 
Přílohy č. 1 a 2 jsou členěny na 4 části. Část I. obsahuje přehled statistických zjišťování 
prováděných Českým statistickým úřadem nebo ministerstvem, část II. se týká nezbytných 
identifikačních údajů o zpravodajské jednotce, část III. vymezuje okruh zpravodajských 
jednotek a metody jejich výběru a část IV. obsahuje popis jednotlivých statistických 
zjišťování. 
 
V § 10 odst. 2 písmeno a) až e) zákona ve znění zákona č. 81/2004 Sb. a zákona 
č. 230/2006 Sb. je stanovena charakteristika každého statistického zjišťování uvedeného 
v Programu statistických zjišťování na rok 2017. 
 
Písmeno a) - „Účel statistického zjišťování a jeho obsah“ uvádí hlavní důvody zjišťování 
(zejména právní předpisy České republiky a Evropské unie) a konkrétní skupiny zjišťovaných 
ukazatelů. Za zjišťované ukazatele jsou zmiňovány hlavní ukazatele nebo jejich skupiny, 
např. „ukazatele o práci a mzdách,“ které se dále člení na evidenční počet zaměstnanců, mzdy 
bez ostatních osobních nákladů, ostatní osobní náklady a počty odpracovaných hodin. Uvést 
vyčerpávající seznam všech požadovaných ukazatelů by znamenalo vyjmenovat všechny 
ukazatele sestavené z názvů v řádcích a sloupcích tabulek. Těchto názvů je na jednotlivých 
výkazech řádově od několika desítek až po více než tisíc a jejich soupis by tak znamenal 
výrazný nárůst rozsahu Programu statistických zjišťování na rok 2017 při současném snížení 
jeho přehlednosti. Formuláře (výkazy a dotazníky) jsou k dispozici na webových stránkách 
ČSÚ a příslušných ministerstev. 
 
Písmeno b) - vymezuje okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost. 
V souladu s § 19 odst. 2 zákona, byla s účinností od 1. ledna 2008 zavedena sdělením ČSÚ 
č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ -NACE), která nahrazuje 
Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Klasifikace je vedle počtu 
zaměstnanců základním kritériem pro vymezení okruhu zpravodajských jednotek. 
 
Písmeno c) vymezuje způsob statistického zjišťování, písmeno d) periodicitu a lhůty 
k poskytnutí individuálních údajů, poslední písmeno e) orgán provádějící statistické 
zjišťování. Všechna ustanovení písmen a) až e) musejí být u každého statistického zjišťování 
naplněna. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADQBPLQ9)



 26 

V příloze č. 1 je 89 statistických zjišťování prováděných ČSÚ. 
 
V příloze č. 2 jsou uvedena statistická zjišťování prováděná ministerstvy – celkem 67. 
 
Konkrétní rozsah resortních statistických zjišťování je následující: Ministerstvo dopravy – 14, 
Ministerstvo kultury – 12, Ministerstvo práce a sociálních věcí – 5, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu – 9, Ministerstvo zdravotnictví – 13 a Ministerstvo zemědělství – 14. 
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