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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
IV. 

 
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně ČSÚ č. j. 1605/2016-01 dne 28. 7. 2016, s termínem dodání stanovisek do 18. 8. 2016. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Resort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 
Č. j. 196/2016-510-LV/3 

Bez připomínek.  

2.   Ministerstvo financí 
Č. j. MF-26966/2016/47-3 
 
Osoby oprávněné k vypořádání 
připomínek:  
k připomínce č. 1:  
Ing. Jarmila Fuchsová, 
jarmila.fuchsova@mfcr.cz, 
257042567 
k připomínce č. 2:  
Ing. Tomáš Sluka, 
tomas.sluka@mfcr.cz, 257042421 
k připomínkám č. 3 a 4:  
JUDr. Stanislava Vosková, 
stanislava.voskova@mfcr.cz, 
257042473 
k připomínkám č. 5 až 10:  
Ing. David Prušvic, Ph.D., 
david.prusvic@mfcr.cz, 257043118 
 
 

Připomínky: 
 
1. K odůvodnění 

Tvrzení, že návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet, považujeme za problematické, a to z toho důvodu, že 
mezi zpravodajskými jednotkami u některých statistických zjišťování jsou, nebo mohou být, státní organizace 
(např. zdravotnická zařízení) nebo územní orgány (kraje, obce) a jimi zřizované organizace. Minimálně u 
statistických zjišťování prováděných v gesci samotného ČSÚ nebo MZ je uváděn v tabulce 2 na str. 7 meziroční 
dopad administrativní zátěže na zpravodajské jednotky celkem o více než 6,8 mil. Kč. Proto předpokládáme, že 
pokrytí zvýšených nákladů, bude-li se dotýkat čerpání státních nebo územních prostředků, si příslušné organizace 
pokryjí z vlastních finančních zdrojů bez požadavku na státní rozpočet.  

 

Akceptováno, text v bodě č. 4 odůvodnění k vyhlášce 
doplněn podle připomínky následovně. 
 
Případné zvýšení nákladů na plnění zpravodajské 
povinnosti bude pokryto z vlastních finančních zdrojů 
příslušných organizací bez dodatečného požadavku na 
státní rozpočet. 
 
Odůvodnění: 
Na základě analýzy související s pilotním zjišťováním 
nové jednorázové přílohy k VI 1-01, která má hlavní 
podíl na navýšení zátěže, se očekává, že by orgány 
veřejné moci (jako zpravodajské jednotky) měly vystačit 
se stávajícími personálními a finančními kapacitami pro 
plnění zpravodajské povinnosti. 
 
Zvýšení administrativní zátěže zpravodajských jednotek 
Ministerstva zdravotnictví bylo způsobeno nesprávně 
uvedenou hodnotou odhadu času na vyplnění výkazu A 
(MZ) 1-01, na kterou se přišlo při provedeném auditu 
výkazů v červenci 2016. Odhad času je jedna 
z proměnných používaná pro výpočet administrativní 
zátěže - viz připomínka Ministerstva zdravotnictví (poř. 
č. resortu 12) k odůvodnění návrhu vyhlášky. 

2. K příloze č. 1 bodu 31 písm. b)  
V Příloze č. 1 k vyhlášce o Programu statistických zjišťování 2017 bod 31 Roční výkaz vybraných vládních 
institucí (VI 1-01) písm. b) požadujeme upravit okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou 
povinnost, v rámci textu „(...) vybrané organizační složky státu, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky 
obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv 
zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.“, kdy žádáme o 
jednoznačné vymezení zpravodajských jednotek s ohledem na povinnost předávat Pomocný analytický přehled. 
Odůvodnění: Některé v textu uvedené vybrané účetní jednotky (viz ustanovení § 3a odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 
383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 
centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů 
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů) mají povinnost sestavit a předat 
Pomocný analytický přehled do Centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti se zavedením 
Pomocného analytického přehledu v roce 2012 je mimo jiné předpokládáno snížení statistického zjišťování v 

Vysvětleno. 
 
Jednotkám předávajícím Pomocný analytický přehled 
(dále jen „PAP“) nevzniká zpravodajská povinnost 
k výkazu VI 1-01 - „Roční výkaz vybraných vládních 
institucí“, pokud není potřeba sledovat ukazatele, které 
jsou nad rámec PAP. 
Ke snižování okruhu zpravodajských jednotek dochází již 
od roku 2012. Výjimkou jsou „Doplňkové ukazatele 
k bytům“ v rámci mutace VI 1-01, které vykazují obce 
nad 3000 obyvatel předkládající rovněž PAP. V rámci 
tohoto šetření se jedná o získání údajů, které z jiných 
zdrojů nelze získat. Jednotky předávající PAP nevykazují 
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případě Ročního výkazu vybraných vládních institucí (VI 1-01). Z tohoto důvodu by dotčené vybrané účetní 
jednotky předávající Pomocný analytický přehled neměly mít zpravodajskou povinnost podle předmětné 
vyhlášky. V této souvislosti žádáme o zvážení dalšího snížení statistického zjišťování v případě Ročního výkazu 
vybraných vládních institucí (VI 1-01) s ohledem na zvyšování kvality dat Pomocného analytického přehledu a 
dalších administrativních zdrojů dat z Centrálního systému účetních informací státu.  

 

duplicitní údaje. 
V roce 2012 byla zrušena zpravodajská povinnost pro 
organizační složky státu (OSS), státní fondy (SF), 
příspěvkové organizace (PO) s objemem aktiv nad 100 
mil. Kč a obce od 3 tis. obyvatel, které vykazují PAP. 
Celkem se jednalo o 1 482 zpravodajských jednotek. 
 
Ve zpracování dat v rámci výkazu VI 1-01 za rok 2013 se 
začalo na základě dat z PAP, která pokrývala 85 % aktiv 
celého souboru vládních jednotek, využívat výběrových 
metod u malých obcí a místních příspěvkových 
organizací.  U obcí od 500 do 1000 obyvatel představoval 
výběrový soubor 50 % základního souboru a u obcí do 
500 obyvatel představoval výběrový soubor 30 % 
základního souboru. U příspěvkových organizací se 
výběrová metoda používá v případě ekonomické činnosti 
dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 85 - 
„Školství“ podle velikosti organizace dané počtem 
zaměstnanců. S výše uvedenými výběrovými metodami 
se počítá pro vymezení souboru VI 1-01 i v roce 2017 a 
následujících letech. 
 
Pro šetření dat za rok 2016 (výkaz se bude rozesílat v 1. 
čtvrtletí roku 2017) bylo mimo využití výběrových metod 
schváleno také snížení rozsahu samotného výkazu. Na 
základě analýzy dat, kdy PAP poskytuje data o 
finančních aktivech a hodnotově tyto údaje představují 
93 % celého základního souboru vládních jednotek, bude 
v rámci VI 1-01 přílohy FAP zrušen oddíl A032 
„Finančních aktiv“ a snížen počet položek oddílu A066 
„Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv“. Snížením 
rozsahu výkazu VI1-01 se nadále snižuje administrativní 
zátěž vykazujících jednotek vládního sektoru. 

 
Dynamika snižování okruhu zpravodajských jednotek a 
redukce výkazu VI 1-01 odpovídá zvyšování kvality dat 
PAP a dalších administrativních zdrojů dat 
z Integrovaného informačního systému Státní pokladny 
(IISSP). 

3. Obecně k návrhu vyhlášky 
Uvádění poznámek pod čarou je třeba uvést do souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády (text 
poznámky pod čarou končí tečkou, uvádí-li se více právních předpisů, oddělují se tečkami)  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

 
4. V části III doporučujeme vypustit označení bodu 1, a to s ohledem na fakt, že nenásleduje další bod a označení je 
tedy zbytečné.  

Vysvětleno. 
 
Toto značení odstavců je vytvořeno z důvodu zachování 
stejné struktury bodu II příloh č. 1 a č. 2. 
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5. K odůvodnění 
Odůvodnění na str. 6 (část 4. Vyhodnocení nákladů a přínosů) tvrdí, že kromě rozpočtovaných výdajů nebude mít 
návrh vyhlášky další dopady na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. Protože z předchozího textu 
plyne, že rozpočtované výdaje se týkají jen ČSÚ a ministerstev, není toto tvrzení zcela pravdivé. Na str. 8 se totiž 
uvádí, že nová jednorázová příloha ohledně inventarizace nebytových budov v rámci zjišťování VI 1-01 se bude 
týkat obcí, což pro ně bude zřejmě znamenat další náklady. Část D na str. 21 v odůvodnění pak tento dopad na 
obce jako součást veřejných rozpočtů explicitně vůbec neuvádí.  

 

Vysvětleno. 
 
Pro rok 2017 by se v rámci zjišťování VI 1-01 mělo 
uskutečnit jednorázové šetření o inventarizaci 
nebytových budov v celém institucionálním sektoru. 
Získaná data budou použita k ocenění stavů nebytových 
budov ve vládním sektoru a zpřesnění výpočtu spotřeby 
fixního kapitálu dle metodiky ESA2010.  
Pro účely celkového vyčíslení administrativní zátěže 
zpravodajských jednotek za ČSÚ byl vytvořen k této 
jednorázové příloze velmi hrubý odhad zátěže jednotek. 
Upřesnění odhadu administrativní zátěže lze provést až 
na základě výsledků pilotního šetření této přílohy, se 
kterým se počítá na podzim letošního roku. 
Z výše uvedeného důvodu jsou i do vymezení okruhu 
zpravodajských povinností uvedeny organizační složky 
státu. 
ČSÚ předpokládá, že by oslovené organizační složky 
státu měly vystačit se stávajícími personálními 
a finančními kapacitami pro splnění zpravodajské 
povinnosti. 

6. K odůvodnění 
ČSÚ nejen v rámci přípravy programu statistických zjišťování vždy uvádí jako jednu z priorit snížení 
administrativní zátěže zpravodajských jednotek. Nicméně z tabulky na str. 7 vyplývá přesný opak. Přestože se 
počet zjišťování má v roce 2017 oproti roku 2016 snížit o 5, celková administrativní zátěž se má zvýšit o téměř 7 
mil. Kč, a to kvůli zavedení výše zmíněné přílohy ohledně inventarizace nebytových budov a nadměrnému 
zvýšení nákladů (o více než 33 %) v souvislosti s přechodem na nový systém výkaznictví MZ.  

 

Vysvětleno. 
Zvýšení administrativní zátěže zpravodajských jednotek 
Ministerstva zdravotnictví bylo způsobeno nesprávně 
uvedenou hodnotou odhadu času na vyplnění výkazu A 
(MZ) 1-01, na kterou se přišlo při provedeném auditu 
výkazů v červenci 2016. Odhad času je jedna 
z proměnných používaná pro výpočet administrativní 
zátěže - viz připomínka Ministerstva zdravotnictví (poř. 
č. resortu 12) k odůvodnění návrhu vyhlášky. 
 
Nová jednorázová příloha ke zjišťování VI 1-01, kterou 
budou plošně osloveny obecní (městské) úřady a bude se 
týkat všech nebytových budov v jejich vlastnictví, bude 
realizována za účelem plnění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském 
systému národních a regionálních účtů. Získaná data 
budou použita k ocenění stavů nebytových budov ve 
vládním sektoru a zpřesnění výpočtu spotřeby fixního 
kapitálu dle metodiky ESA2010. 

7. K odůvodnění 
Odůvodnění na str. 6 uvádí, že mezi klíčové priority do roku 2020 patří mj. přechod  resortních statistik na ČSÚ. 
Z programů statistických zjišťování za několik posledních let ale plyne spíše opačný trend, a to buď organizačně 
(ČSÚ vs. resorty) nebo legislativně (zákon o státní statistické službě vč. provádějících vyhlášek o programu 
statistických zjišťování vs. ostatní - resortní - zákony, např. o vysokých školách nebo horní zákon).  

Vysvětleno. 
 
Integrace resortních statistických zjišťování do 
statistického systému ČSÚ je možná v případě, že tato 
integrace je efektivní.  
Ze společných věcných analýz k resortním statistickým 
zjišťováním vyplynuly překážky pro integraci těchto 
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zjišťování. Za současné situace by z níže uvedených 
důvodů byla integrace resortních zjišťování do prostředí 
ČSÚ neefektivní: 
- zjišťování ministerstev jsou úzce propojena s jejich 
informačními systémy a administrativními zdroji dat, 
- většina resortních zjišťování má elektronický systém 
sběru dat vytvořený přesně podle specifických 
charakteristik jednotlivých zjišťování, který je napojený 
na informační systém resortů, 
- pro zpracování údajů z resortních zjišťování a jejich 
publikování je nezbytná specifická odbornost pracovníků 
resortu, která je velmi těžko přenositelná (tito pracovníci 
by museli přejít na ČSÚ), 
- některá resortní statistická zjišťování (např. 
Ministerstva dopravy) mají malý počet zpravodajských 
jednotek, které jsou svojí ekonomickou činností velmi 
specifické. 
 
ČSÚ i nadále považuje tento úkol za prioritní. V případě, 
že se změní uvedené okolnosti, je ČSÚ připraven na další 
integraci resortních zjišťování do prostředí ČSÚ. 

8. K odůvodnění 
Odůvodnění, část I.A.2 Důvod předložení, třetí odstavec: Mimo požadavky zákona o státní statistické službě plní 
ČSÚ také řadu požadavků podle přímo aplikovatelných či adaptovaných nařízení EU, proto doporučujeme v 
tomto smyslu upravit první větu. 

 
 

Akceptováno, text upraven podle připomínky 
následovně: 
 
„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.“ 

9. K odůvodnění 
Odůvodnění, část I.A.3 Návrh řešení, čtvrtý odstavec, druhá odrážka: Pro upřesnění doporučujeme v druhém 
řádku mezi slova „přiznání“ a „fyzických“ doplnit „k dani z příjmů“.  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 
 

10. K příloze č. 1  
V Příloze 1 doporučujeme na str. 46 (šetření č. 29: Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce) v bodu b) 
s ohledem na zákon č. 374/2015 Sb. místo „Fond pojištění vkladů“ uvést „Garanční systém finančního trhu“.  
 
Ministerstvo financí požaduje, aby předkladatel upravil materiál ve smyslu uplatněných připomínek.  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 

3.   Ministerstvo kultury  
Č. j. MK 52049/2016 OLP 
 
Mgr. Andrea Tichá 
vrchní ministerský rada 
Ministerstvo kultury 
Odbor legislativní a právní 
420 257 085 263 

K předkládané vyhlášce neuplatňujeme věcné připomínky, pouze upozorňujeme na některé drobné legislativně 
technické nedostatky. 

K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme slova „ze dne ………. 2016“ uvádět netučným písmem, což je úprava odpovídající příloze č. 3 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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E     andrea.ticha@mkcr.cz  
 K poznámkám pod čarou 

V souladu s požadavky čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády navrhujeme oddělovat jednotlivé předpisy tečkou. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

K přílohám vyhlášky 
Ponecháváme na zvážení předkladatele, zda pro větší přehlednost neuvádět i číslování jednotlivých stran příloh 
předpisu. 

Vysvětleno. 
 
Z důvodu, že jednotlivá statistická zjišťování jsou 
rozdělena do 2 příloh, podle toho, který orgán zjišťování 
provádí, a dále jsou jednotlivě číslována, považuje ČSÚ 
navrhovanou úpravu za přehlednou a dostačující. Dále je 
nutné poznamenat, že jednotlivé stránky budou 
očíslovány, jakmile vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů.  

Ke zvláštní části odůvodnění, k § 2 
Upozorňujeme na překlep v třetím odstavci, kdy uveden rok 2016, ačkoli aktuálně jde o Program na rok 2017. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

4. Ministerstvo obrany  
Č. j. 1443/2016-1322 

K Odůvodnění 
 Na str. 25 ve třetím odstavci doporučujeme uvést do souladu tvrzení o členění příloh na 3 části do souladu se 
skutečným stavem. 
 

Odůvodnění: Uvádí se, že přílohy č. 1 a 2 jsou členěny na 3 části, každá však obsahuje části 4. 
 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 
Text upraven následovně: 
„Přílohy č. 1 a 2 jsou členěny na 4 části.“ 

5. Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
Č. j. MPSV 2016/162523 - 65 
 

Zásadní připomínka: 
 
V souvislosti s aktuální potřebou Ministerstva práce a sociálních věcí předvídat kvalifikační potřeby na trhu práce 
navrhujeme rozšíření zjišťovaných ukazatelů v části C) Přílohy č. 2 (Program statistických zjišťování prováděných 
ministerstvy na rok 2017) u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku – data o pracovních poměrech, o položku „obor 
vzdělání“. Jedná se o kompozitní ukazatel zahrnující za jednotlivé zaměstnance informace o ukončené SŠ/VŠ (u VŠ 
i fakultě), ukončeném studijním oboru a o období ukončení studia. 
Dosavadní položku „vzdělání“ (zahrnuje informaci o dosaženém stupni vzdělání) ve výše uvedené části materiálu 
požadujeme upravit, resp. konkretizovat na „obor a stupeň dosaženého vzdělání“.   

Akceptováno, text upraven podle připomínky.  
 
 

6. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Č. j. 31112/2016-31 
 

Na základě Vašeho dopisu č.j. 1605/2016-01 Vám sděluji, že k návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování 
na rok 2017 neuplatňuje Ministerstvo pro místní rozvoj žádné zásadní připomínky.  
 
Formou doporučující připomínky však upozorňujeme, že v příloze č. 1 k návrhu vyhlášky chybí u bodů 45, 58 a 88 
podtržení implementačního textu (v závěru je uváděno celexové číslo, implementační text však není podtržen) a u 
bodů 78 – 82 je naopak podtržen implementační text, ale chybí uvedení celexového čísla. 

Akceptováno, text upraven. 

7. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu  
Č. j. MPO 41489/16/31400/01000 

Bez připomínek.  

8. Ministerstvo spravedlnosti  
Č. j. MSP-534/2016-LO-SP/3 
 
 

Připomínky: 
 

1. K příloze č. 2, položce C- MPSV – 1. Soc (MPSV) V 1-01 – Roční výkaz o sociálních službách 
V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 108/2016 Sb., jímž došlo ke změně zákona o sociálních službách, 

Akceptováno – ukazatele o tzv. sociálních detencích 
budou nově zařazeny do ročního výkazu Soc (MPSV) 
V 1-01. 
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Jan Broz, tel.: 221 997 507, e-mail: 
jbroz@msp.justice.cz. 
 
 

doporučujeme zvážit monitorování tzv. sociálních detencí.  Zařízení, ve kterých bude docházet k přijetí osoby bez 
jejího souhlasu, mají nově stanovené povinnosti v § 91c zákona o sociálních službách, podle něhož poskytovatel 
sociálních služeb vede evidenci o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené 
podle § 91a zákona o sociálních službách bez souhlasu přijaté osoby, a o případech uvedených  
v § 91b odst. 1 téhož zákona. Ačkoli Ministerstvo spravedlnosti monitoruje tyto jevy v rámci své statistiky soudních 
rozhodnutí v řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb podle § 84 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, tato neumožňuje získání úplného přehledu o dané 
situaci. Navrhujeme proto v rámci agregovaných dat sledovat, ve kterých zařízeních, respektive typech sociálních 
služeb a v jakém množství dochází k sociální detenci, jakož i složení uživatelů sociálních služeb a jejich zdravotní 
stav. Vzhledem k navazujícímu mechanismu specifické kontroly opatrovníka ze strany opatrovnických soudů by bylo 
dále vhodné taktéž zjišťovat, jak dlouho celkově trval pobyt osoby v detenci (tedy například od hlášení sociální služby 
soudu dle § 91b zákona o sociálních službách do okamžiku faktického odchodu osoby ze služby, resp. změny 
využívání služby).      

Samotné rozšíření formuláře výkazu o příslušné 
ukazatele bude provedeno ve spolupráci se zástupcem 
Ministerstva spravedlnosti a zástupci věcně příslušného 
útvaru MPSV. Upravený formulář bude následně 
předložen na ČSÚ ke schválení. MPSV bude sledovat 
počty klientů umístěných v režimu sociální detence za 
jednotlivé typy zařízení sociálních služeb. 

2. K příloze č. 2, položce F – MZ- 1. A (MZ)A – 1-01 
S ohledem na závěrečná doporučení Výboru CEDAW ze dne 7. března  2016, podle nichž  
je Česká republika povinna monitorovat data týkající se situace žen se zdravotním postižením, zejména hrozbu 
protiprávní sterilizace (zejména čl. 37 ve spojení s čl. 28 a násl. Závěrečných doporučení), doporučujeme zahájit 
monitorování počtu těchto zákroků provedených v rámci ochranného mechanismu podle § 13 odst. 2 zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to především u osob, jež jsou 
omezeny ve svéprávnosti, resp. u osob, jimž byl podle § 465 či 469 občanského zákoníku soudem jmenován 
opatrovník, případně využívají podpůrce či zástupce z členů domácnosti. 
 

Vysvětleno. 
 
V příloze č. 2, položce F - MZ - 1. A (MZ) 1-01 je výkaz 
zaměřen pouze na ambulantní péči, nikoliv na péči 
lůžkovou. Program statistického zjišťování v rezortu 
ministerstva zdravotnictví neumožňuje v žádném ze 
stávajících a navrhovaných výkazů sledování 
požadovaného údaje. Zároveň upozorňujeme, že skutečná 
monitorace zdravotního a sociálního osudu osob 
s omezenou svéprávností nebo právy by si vyžádala 
daleko zásadnější spolupráci více resortů. ÚZIS ČR 
provede analýzu možnosti sledování části údajů 
uvedených v připomínkách v rámci Národního 
zdravotnického informačního systému, jehož je ÚZIS ČR 
správcem,  dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách) a jeho prováděcí vyhlášky 
o předávání údajů do Národního zdravotnického 
informačního systému  (sledování sterilizací ze 
zdravotních důvodů dle § 13 odst. 2 zákona 
o specifických zdravotních službách) a event. ji předloží 
MZ k rozhodnutí. 

9.   Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy  
Č. j. MSMT- 24239/2016-2 
 
Jednáním o připomínce je za 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy pověřen Jan 
Hořeňovský z odboru legislativy (tel. 
234812179, e-mail: 
Jan.Horenovsky@msmt.cz).  
 
 

Zásadní připomínka: 
K Odůvodnění, Obecná část, bod 2.2, písmeno b) zrušená statistická zjišťování prováděná ministerstvy: 
V souvislosti s návrhem na zrušení "statistických zjišťování prováděných MŠMT" upozorňujeme na výkaz „Škol 
(MŠMT) P1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy“, jehož výstupy slouží 
zejména ke zpracování tabulek a komentářů k SZÚ a dalších přehledů. Shromažďování těchto dat je nutné, vzhledem 
k prováděcí vyhlášce k novele zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, zachovat. 
Z dokumentu přitom není zcela zřejmé, jestli se tak děje (tím, že je bude nadále sbírat resort samostatně). Požadujeme 
proto upravit materiál v tom smyslu, aby bylo zcela zřejmé, že sběr těchto dat bude nadále zachován – byť jinou 
formou. Pokud sběr těchto dat není nadále plánován, tak požadujeme jeho zachování. 

Akceptováno. 
Text v odůvodnění k vyhlášce byl upraven v souladu 
s připomínkou následovně: 
„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.“ 
 
Dopisem č.j.: MSMT-19481/2016-3 ze dne 29. 8. 2016 
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MŠMT požádalo ČSÚ o vyřazení všech 3 statistických 
zjišťování z programu statistických zjišťování na rok 
2017. MŠMT bude statistická zjišťování provádět na 
základě resortních právních předpisů. 

10. Ministerstvo vnitra 
Č. j. MV-105206/LG-2016 

Bez připomínek.  

11.  Ministerstvo zahraničních věcí 
Č. j. 111155/2016-OPL 

Bez připomínek.  

12. Ministerstvo zdravotnictví  
Č. j. 48200/2016 
 
Kontaktní osoba pro 
zajištění projednání zásadní 
připomínky: 
Mgr. Zdeňka Bartošová, legislativní 
odbor MZ, tel. č. 224972670, e-mail 
zdenka.bartosova@mzcr.cz. 
Sekretariát odboru LEG: tel č. 
224972674 
 
 

Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje níže uvedené připomínky, které považuje za podstatné a žádá jejich zapracování 
do návrhu vyhlášky: 
 
K odůvodnění návrhu vyhlášky 
 
K bodu 4. Vyhodnocení 4.1. Náklady  
 
1. V Tabulce č. 2: Vyčíslení administrativní zátěže zpravodajských jednotek v letech 2016 a 2017  

- v řádku „MZ“ sloupec „odhad 2017“ požadujeme číslo „2017“ změnit na číslo „9229“, 

- v řádku „MZ“ sloupec „rozdíl“ požadujeme číslo „+3 293“ změnit na číslo „-5“. 

2. V textu nadepsaném „Ministerstvo zdravotnictví“ poslední odstavec uvést ve znění:  
 
„Z důvodu upřesnění počtu zpravodajských jednotek (nárůst zpravodajských jednotek) a snížení reálného času na 
vyplnění (návazně na optimalizaci obsahu výkazů) se odhaduje  míra administrativní zátěže u zjišťování A (MZ) 
1-01 za rok 2017 v obdobné výši (mírný pokles o 5 tis. Kč) jako v roce 2016.“ 

 
Odůvodnění: 
Byla provedena opětovná revize času zpracování výkazů návazně na jejich obsahovou optimalizaci a na základě 
výsledku této opětovné revize došlo k úpravě, resp. opravě údajů v tabulce  Vyčíslení administrativní zátěže 
zpravodajských jednotek v letech 2016 a 2017 a dále i v textu tuto tabulku komentující. Optimalizace obsahu vede 
k úspoře času zpracování. 

Akceptováno – upraveno v souladu s připomínkou. 
 
Text odůvodnění k návrhu vyhlášky upraven následovně: 
„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.“ 
 
Zdůvodnění: 
Ministerstvo zdravotnictví provedlo v červenci 2016 
audit zjišťování, na základě kterého byla zjištěna 
nesprávně uvedená hodnota odhadu času na vyplnění 
výkazu A (MZ) 1-01, která vstupuje do výpočtu 
administrativní zátěže. 
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K příloze č. 2 návrhu vyhlášky 
 
K Části 13.   NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních 
služeb ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:  Z (MZ) 1-99  
 
Požadujeme v písmenu d) slova „zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení“ nahradit 
slovy „poskytovatele zdravotních služeb“. 
 
Znění upraveného písmene d): 
„d)     Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů  
 
Periodicita statistického zjišťování: průběžná 
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo 
změně/zániku již zaregistrovaného zařízení poskytovatele zdravotních služeb.“.  
 
Odůvodnění: 
Pro rok 2017 byla Ministerstvem zdravotnictví provedena úprava tohoto typu statistického zjišťování na omezení 
hlášení pouze na vznik nového poskytovatele zdravotních služeb, která byla promítnuta v celém textu tohoto 
zjišťování s výjimkou uvedeného písmene d). 

Akceptováno – upraveno podle připomínky. 

13. Ministerstvo zemědělství 
Č. j. 43999/2016-MZE-12153 

Bez připomínek.  

14.  Ministerstvo životního prostředí 
Č.j.:51961/ENV/16  
 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání 
připomínek MŽP je Ing. Gabriela 
Bulková, odbor odpadů 
(gabriela.bulkova@mzp.cz, tel.: 267 
122 711). 
 
 

1. Požadujeme z textu přílohy č. 1, bod 42 vyhlášky vypustit slova „směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) 
č. 1357/2014 a směrnice Komise (EU) 2015/1127“. 
Zdůvodnění: Z formulace textu není jasná vazba na uvedenou směrnici. V současné době data sbíraná na základě 
této vyhlášky „Programu statistických zjišťování“ neslouží k prokazování splnění povinností a cílů stanovených 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech.    
 

Akceptováno - text upraven podle připomínky. 
 

2. Požadujeme z vyhlášky odstranit poznámku pod čarou „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 
ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 
a směrnice Komise (EU) 2015/1127“. 
Zdůvodnění: viz výše 

Akceptováno - text upraven podle připomínky. 
 

3. Požadujeme doplnit text důvodové zprávy na str. 5 o slova: „V současné době ČSÚ vede jednání ohledně 
přebírání administrativních dat s Ministerstvem životního prostředí o možnosti zajištění předávání informací o 
odpadech z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).“  
Zdůvodnění: V návaznosti na podepsané ujednání mezi ČSÚ, MŽP a ÚV ze dne 4. 8. 2016.   
 

Akceptováno jinak.  
Text v Důvodové zprávě na straně 5 obsahuje obecné 
informace netýkající se statistiky odpadů. 
Text na straně 5 obsahuje: „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 
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k administrativním záznamům, jejich využívání a 
integraci do statistického systému za účelem tvorby 
evropských statistik s respektováním zásady snížení 
zátěže zpravodajských jednotek.“  
Považujeme tak Váš požadavek za akceptovaný jiným 
způsobem. 

4. Požadujeme z důvodové zprávy odstranit odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008  o 
odpadech. Důvodová zpráva, bod C (Seznam předpisů vztahujících se k vyhlášce, str. 16). 
Zdůvodnění: viz výše. 

Akceptováno- text upraven podle připomínky. 
 

15. Úřad vlády České republiky:   
- Ministr a předseda LRV 

Bez vyjádření.  

16. Úřad vlády České republiky:   
- Odbor kompatibility  
Č. j.   sine-KOM 
 
Vypracovala Mgr. Petra Procházková, 
tel. 296 153 303, 
sourkova.petra@vlada.cz 
 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

1. Od února 2016 přibyla, jde-li o výkaznictví, povinnost přikládat k návrhu srovnávací tabulky ke všem dotčeným 
předpisům Evropské unie (viz čl. 15 odst. 4, resp. čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády). Nutno 
vysvětlit, jak bude předkladatelem tato povinnost zajištěna.  

Akceptováno – s Úřadem vlády (Odborem 
kompatibility) projednán další postup pro zajištění 
splnění dané povinnosti.  
 

 
2. Názvy směrnice 91/271/EHS, směrnice 2008/98/ES, směrnice 98/70/ES a směrnice 2009/28/ES v poznámce pod 
čarou č. 1 navrhujeme uvádět přesně dle znění v Úředním věstníku EU. Navrhujeme tedy překontrolovat názvy, vč. 
například velkých písmem. Dále v poznámce pod čarou č. 2 navrhujeme nařízení č. 549/2013 uvádět „v platném 
znění“.  

Akceptováno- text upraven podle připomínky. 
 

 
3. V tabulce uvádějící seznam předpisů EU vložené do odůvodnění návrhu navrhujeme nařízení č. 543/2009 doplnit o 
celexové číslo 32015R1557, nařízení č. 716/2007 o celex 32008R0747 a nařízení č. 184/2005 o celex 32016R1013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 navrhujeme do tabulky doplnit. 

Akceptováno- text upraven podle připomínky. 
 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Oblast statistiky je v primárním právu upravena v čl. 338 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dále je pro oblast 
statistiky přijímána na úrovni EU řada sekundárních právních aktů, které předkladatel uvádí v tabulce v části C) 
obecné části odůvodnění. Ty blíže specifikují rozsah statistických údajů, které jsou členské státy povinny zjišťovat 
pro účely statistik Unie.  
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Připomínky a případné návrhy změn:  

K předloženému návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky. 

Závěr: 

Návrh vyhlášky lze považovat za plně slučitelný s právem EU. Formální náležitosti navrhujeme upravit. 
17. Úřad vlády České republiky: 
- Místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a předseda Rady 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
Č. j. 14144/2016-OMP 

Bez připomínek.  

18. Úřad vlády České republiky: 
- Kabinet vedoucího Úřadu vlády  
Č. j. 14145/2016-OPR 

Bez připomínek.  

19. Česká národní banka 
Č. j. 2016/89279/CNB/001 

Bez připomínek.  

20. Nejvyšší kontrolní úřad 
Č. j. 145/16-NKU140/517/16 
 
Vyřizuje: 
Mgr. Michaela Mačí 
Tel. 233045347 
 
 

I. Obecně 
 
1. V příloze č. 1 vyhlášky doporučujeme u jednotlivých zjišťování specifikovat okruh zpravodajských jednotek 
pomocí kódu CZ-NACE tak, jak je uvedeno u ostatních zjišťování. Doplnění se týká například zjišťování č. 4 až 12 
této přílohy. 
 

Vysvětleno. 
 
Např. pro zemědělskou statistiku je toto doporučení 
nevhodné. Evropská zemědělská statistika je vybudována 
na základě výrobkového modelu (viz příslušné 
legislativní normy pro zemědělskou statistiku EU), nikoli 
na základě institucionálního modelu (přímá vazba na 
klasifikaci ekonomických činnosti (CZ-NACE) jako 
např. ve statistice průmyslu, stavebnictví apod.). 
V případě zemědělské statistiky považujeme specifikaci 
zpravodajských jednotek pomocí zmíněné klasifikace 
pouze jako doplňkový prvek, aplikovatelný pouze na část 
zemědělských jednotek. Zpravodajským základem pro 
zemědělské statistiky je Zemědělský registr, který 
zahrnuje veškeré jednotky, ve smyslu vyhlášky ČSÚ č. 
126/2001 Sb., definované pomocí technických prahových 
hodnot (druhů pozemků, specifických pěstebních ploch, 
chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat), nikoliv 
klasifikací ekonomických činnosti (CZ-NACE), a to 
včetně drobných pěstitelů a chovatelů bez IČ. 
 
U statistických zjišťování, kde je klasifikace 
ekonomických činnosti (CZ-NACE) pro identifikaci 
relevantní, je uvedena v části „Okruh zpravodajských 
jednotek, které mají zpravodajskou povinnost“.  

2. V příloze č. 1 vyhlášky doporučujeme zvážit změnu některých lhůt pro poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou. 
V některých případech (např. u zjišťování č. 76, 65, 68) jsou lhůty stanoveny ve sledovaném období, nikoliv až po 
jeho konci.  
 

Vysvětleno. 
 
ČSÚ nemůže lhůtu pro poskytnutí údajů změnit z důvodu 
zpracování údajů z tohoto zjišťování s ohledem na 
dodržení krajních termínů pro zveřejňování rychlých 
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informací, které jsou nastavené a schválené vedením 
ČSÚ, v Katalogu produktů. Vzhledem k dodržování 
Kodexu evropské statistiky a jeho zásadě včasnosti a 
dochvilnosti je termín zveřejňování rychlých informací 
nastaven tak, aby v nejvyšší možné míře zohledňoval 
požadavky uživatelů. Mezi uživatele dat Rychlých 
informací, kteří data dále využívají k tvorbě svých 
statistiky a modelů, patří jak externí instituce (např. 
ČNB), tak i další odbory v rámci ČSÚ (např. odbor 
národních účtů). Včasnost zpracování dat však nemá vliv 
na jejich kvalitu, neboť standardně se po zpravodajských 
jednotkách požadují vyplněná data za 10. - 12. kalendářní 
den sledovaného období. 

I. K jednotlivým ustanovením 
 

1. K § 1  
Slovo „upravuje“ doporučujeme nahradit slovem „stanoví“. 

Vysvětleno. 
 
Text § 1 vychází z čl. 48 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády. 

2. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 12, písm. b) a c) 
Zjišťování doporučujeme provést na stejném vzorku jako zjišťování č. 11. Takto získaná data mohou poskytnout 
doplňující statistickou informaci o tom, jak se odhady sklizně zemědělských plodin lišily od skutečného stavu sklizně 
v daném roce.  

Vysvětleno - jde o nedůvodné zvyšování 
administrativní zátěže respondentů. 

Statistické zjišťování Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni 
zemědělských plodin je zjišťováním vyčerpávajícím ve 
smyslu výčtu plodin, informuje o sklizni veškerých 
plodin, tomu je přizpůsoben jak termín zjišťování (konec 
hospodářského roku), tak i rozsah výběrového souboru 
(zajištění reprezentativního vzorku zpravodajských 
jednotek i úzce zaměřených pěstitelů). Naproti tomu Zem 
V6 až V9 Odhady zemědělských plodin jsou statistická 
zjišťování zaměřená na významné plodiny v kontextu 
období jejich zrání a sklizně i termínů reportů dle 
unijních nařízení (odhady sklizní, souhrnný zemědělský 
účet – první odhad). Doporučení NKÚ jde zcela proti 
principu snižování administrativní zátěže požadavkem na 
rozšíření 4 úloh navýšením o cca 60 % šetřených 
zpravodajských jednotek.  V současné době provádí ČSÚ 
výběry zpravodajských jednotek pro každý odhad zvlášť 
(Zem V6, V7, V8, V9) na základě struktury pěstovaných 
plodin ve vazbě na aktuálně požadované proměnné tak, 
aby bylo dosaženo reprezentativního výsledku při 
minimalizaci zátěže jednotek. Reprezentativnost 
výsledků je potvrzena tzv. Reportem kvality, který je 
Eurostatem požadován. Navíc, část zpravodajských 
jednotek šetřená v Zem 6-01 se zcela míjí s výčtem 
proměnných u odhadů sklizní (zpravodajské jednotky 
nepěstují žádnou z plodin šetřených v konkrétním odhadu 
sklizně). 
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3. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 26, písm. a) 
U ukazatele „základní údaje o zaměstnancích a mzdách“ není zřejmé, co je základními údaji o zaměstnancích 
myšleno. Doporučujeme tento ukazatel konkretizovat tak, jak je uvedeno u ostatních zjišťování. 

 

Akceptováno - text upraven podle připomínky 
následovně: 
„Základní údaje o počtu zaměstnanců a jejich mzdách.“ 
 
Upřesnění: 
Tyto ukazatele jsou ve výkazu v oddílu A022a, kde je 
uveden průměrný počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách, mzdy bez ostatních osobních nákladů a ostatní 
osobní náklady. Ukazatele jsou popsány samostatně 
v metodických vysvětlivkách pod oddílem výkazu. 

4. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 33, písm. a) 
Podle charakteristiky ukazatelů se mají sbírat informace o „odměnách“, doporučujeme doplnit ukazatele „mzda“ 
resp. „plat“ tak, aby sledované ukazatele byly v souladu s dikcí používanou v platných právních předpisech, zejména 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 

5. K příloze č. 1, statistické zjišťování č. 34, písm. a) 
Mezi sledovanými ukazateli má být mj. „struktura mezd“. Pro přesnost doporučujeme doplnit ukazatel „struktura 
platů vč. odměn“, protože do okruhu zpravodajských jednotek spadají subjekty, jejichž zaměstnanci pobírají plat - 
např. OSS, kraje, obce.  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 

6. K příloze č. 1, statistické zjišťování č. 45, písm. a) 
Doporučujeme zvážit statistické využití informací o poskytnutých licencích veřejnému sektoru, např. z důvodu 
závislosti orgánů veřejné správy na poskytovaných licencích. Proto doporučujeme doplnit ukazatele, pomocí kterých 
by bylo možné rozlišit podíl licencí poskytnutých veřejnému sektoru.  

Vysvětleno. 
 
Doporučení NKÚ na doplnění ukazatelů, pomocí kterých 
by bylo možné rozlišit podíl licencí poskytnutých 
veřejnému sektoru, nelze v rámci zjišťování Lic 5-01 
realizovat. 
 
Odůvodnění: Roční výkaz o licencích je určen pouze pro 
subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na 
některou z ochran průmyslového vlastnictví – zjišťují se 
údaje o poskytnutých patentových licencích a licencích 
na některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví 
ekonomickými subjekty v ČR. Tj. v rámci tohoto 
zjišťování se nesledují údaje o subjektech v ČR, které 
v daném roce získaly patentovou licenci či licenci na 
některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví. 
Požadované údaje by bylo možné teoreticky zjistit pouze 
v rámci samostatného nového zjišťování. 
Kromě zvýšené zátěže respondentů by navíc bylo obtížné 
zajistit toto zjišťování i z metodických důvodů. Na rozdíl 
od poskytovatelů licencí, nelze z dostupných datových a 
administrativních zdrojů identifikovat relevantní základní 
soubor subjektů pro toto zjišťování, které jsou příjemci 
výše uvedených licencí. 

7. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 77, písm. a) 
Ukazatele doporučujeme doplnit o parametry bytů a rodinných domů. Samotná cena nového bytu/rodinného domu 
podává pouze základní informaci nezohledňující kupříkladu velikost a dispozice bytu. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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8. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 82, písm. b) 
Do okruhu zpravodajských jednotek doporučujeme zahrnout ekonomické subjekty z oblasti služeb (viz zjišťování č. 
80). Investice v ekonomice neprobíhají pouze v oblasti průmyslu, avšak také v oblasti služeb, které by bylo vhodné 
zohlednit. 
 

Vysvětleno. 
 
V současné době není zájem údaje konjunkturálního 
charakteru o investicích v odvětví služeb sledovat. 
 
Zadavatelem a současně hlavním uživatelem 
zjišťování EV Iv 1-02 je Evropská komise, konkrétně 
generální ředitelství pro hospodářské a finanční 
záležitosti (DG ECFIN), které formou grantového 
programu Joint Harmonised EU Programme of Business 
and Consumer Surveys zjišťování spolufinancuje a 
zároveň metodicky koordinuje. Záměrem DG ECFIN je 
prostřednictvím konjunkturálních průzkumů, jejichž 
součástí je i zjišťování EV Iv 1-02, získat (v dostatečném 
předstihu před prvními daty, která jsou k dispozici z 
"konvenčních" statistik vycházejících z účetních 
výkazů) relevantní informace především kvalitativního 
charakteru s potenciálem monitorování ekonomického 
vývoje a detekce bodů zvratu v ekonomickém cyklu. 
 
Konjunkturální průzkumy tedy slouží především jako 
nástroj pro monitorování vývoje ekonomických 
ukazatelů, o kterých s určitým časovým odstupem 
informují konvenční statistiky. Např. detailní informace o 
odvětvové struktuře tvorby hrubého fixního kapitálu za 
všechna odvětví a sektory národního hospodářství 
sestavuje v roční periodicitě statistika Národních účtů. 
Případně v ještě detailnější struktuře je možné získat 
údaje o investiční aktivitě nefinančních podniků ze 
strukturální podnikové statistiky. 
 
Závěrem, při organizování každého statistického 
zjišťování, obzvlášť tak rozsáhlého, je vždy potřebné 
zvažovat náklady ve vztahu k potenciálním přínosům. V 
případě zjišťování investic DG ECFIN usoudilo, 
že odvětví zpracovatelského průmyslu dostatečně 
pokrývá jeho potřeby pro monitorování investiční 
aktivity ekonomik členských států a EU jako celku.  
 
Pokud v ČR vznikne poptávka po údajích 
konjunkturálního charakteru o investicích v odvětví 
služeb, tak po vyřešení finanční stránky takového 
požadavku by ČSÚ samozřejmě průzkum realizovat 
mohl. 
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9. K Příloze č. 1, statistické zjišťování č. 88, písm. d) 
Ačkoliv periodicita zjišťování je měsíční, lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou 
je stanovena na úterý sledovaného týdne. Doporučujeme upravit lhůtu k poskytnutí údajů tak, aby byla v souladu 
s periodicitou zjišťování. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
 

21. Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
Č. j. UOOU-08663/16-3  
 
Kontakt: Vít Zvánovec 
<legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 323, 234 665 456 a 
605 446 175 
 
 
 
 

Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů oceňuje kvalitu zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“). Doporučuje však některé změny, aby výsledný text lépe odrážel 
podstatu DPIA. 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
1. Slovo „shromažďuje“ se nahrazuje slovem „zpracovává“. 
 
Odůvodnění: 

I podle článku 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je shromáždění osobních údajů toliko druhem zpracování 
osobních údajů. Odůvodnění by tedy mělo používat náležitý pojem. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

2. Slovo „sběrem“ se nahrazuje slovem „shromažďuje“. 
 
Odůvodnění: 
Ačkoliv byly úvahy nahradit pojem „shromažďování“ pojmem „sběr“, nakonec tyto úvahy nebyly úspěšné. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

2. Slova „avšak nezakládá nové ani nemění stávající zpracování osobních údajů“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Jak uvádí předkládací zpráva: „Ve srovnání s rokem 2016 navrhuje ČSÚ na rok 2017 zrušit 3 statistická zjišťování 
(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) a z důvodu víceleté periodicity vyřadit 2 
zjišťování (TI - Dotazník o inovacích a ZEM - Strukturální šetření v zemědělství). Ministerstvo průmyslu a obchodu 
navrhuje vyřadit z programu statistické zjišťování Hor (MPO) 1-01 - Roční výkaz báňsko-technických a provozních 
údajů z důvodu jeho převodu pod resortní právní předpis. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje díky 
provedené optimalizaci výkaznictví zrušit statistické zjišťování V (MPSV) 10-01 - Roční výkaz o sociálních službách 
a sociální péči. ČSÚ navrhuje do programu opět zařadit pětileté zjišťování Sady a zrušená zjišťování Kult 7-01 a Kult 
8-01 nahradit novým zjišťováním Kult 6-01.“ Tvrzení odůvodnění tedy neodpovídá realitě. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

 
3. Věty: „Podle tohoto zákonného ustanovení orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit 
ochranu důvěrných statistických údajů. Pokud důvěrné statistické údaje obsahují též osobní údaje, podléhají tyto 
osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ je podle zákona o ochraně osobních údajů v 
postavení správce a z tohoto titulu k ochraně osobních údajů přistupuje. K zajištění ochrany osobních údajů ČSÚ 
vydal příslušné vnitřní předpisy, například směrnice k zajištění bezpečnosti individuálních údajů a to, jak na 
papírových, tak na elektronických nosičích. V obecné rovině pravidla pro nakládání a manipulaci s dokumenty ČSÚ a 
péči o ně jsou stanovena ve Spisovém řádu Českého statistického úřadu, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby,“ se zrušují. 
 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění by nemělo obsahovat obecně známé informace, které nemají bezprostřední vztah k předkládané osnově 
právního předpisu, neboť platí obecně, pro všechny zvláštní právní předpisy v této oblasti. 
4. Slova: „, které by podmiňovalo potřebu zpracovávat osobní údaje“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Tato věta je málo srozumitelná. Prakticky každé statistické zjišťování je založeno na zpracování osobních údajů, 
ledaže by do něj vstupovaly toliko údaje o právnických osobách. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

5. Slova „, popřípadě jména, příjmení“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Z legislativní techniky vyplývá, že pokud se uvádí jednotné číslo, rozumí se tím i více výskytů této jednotliviny. 
Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

6. Slova „zpracována (pořízena/“ se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Jak jasně vyplývá z definice zpracování osobních údajů, i pouhé shromáždění osobního údaje je jeho zpracováním. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

7. Slova „pracovníci ČSÚ“ se nahrazují slovy „zaměstnanci v ČSÚ“. 
Odůvodnění: 
Pojem „pracovník“ byl zrušen zákonem č. 74/1994 Sb. ČSÚ nemá právní subjektivitu, a proto nemá ani žádné 
zaměstnance. Ty má toliko Česká republika. 

Akceptováno, upraveno podle připomínky. 

22. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 
Č. j. ÚOHS-L0206/2016/OS-
34351/2016/440/JŠa 

Bez připomínek.  

23. Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
Č. j. ČÚZK-12061/2016-11 

Bez připomínek.  

24. Český telekomunikační úřad 
Č. j. ČTÚ-71 228/2016-606 

Bez připomínek.  

25. Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez vyjádření.  

26. Český báňský úřad 
Č. j. 24777/2016-ČBÚ 

Bez připomínek.  

27. Hospodářská komora ČR 
Č. j. 190/6000/2016 
 
T: 266 721 415  |  M: 724 613 980   
pripominkovani@komora.cz | 
www.komora.cz 
 
 
 

Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora ČR (dále „HK ČR“) navrhuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR (dále 
„MŽP“) zahrnout do Programu statistických zjišťování na rok 2017, do části prováděné pracovišti státní statistické 
služby ministerstev, též informace týkající se zpracování, využití a odstraňování elektroodpadů, včetně hlášení o 
produkci a nakládání s odpady a informace o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadů. 
Odůvodnění: 
V současné době výrobci předávají Českému statistickému úřadu (dále „ČSÚ“) v rámci statistického zjišťování výkaz 
„Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách“, současně mimo jiné předávají MŽP informace týkající 
se zpracování, využití a odstraňování elektroodpadů, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady a informace o 
plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů (přílohy č. 4 a 8 vyhlášky 

Vysvětleno. 
 
V ČR je zaveden efektivní, nestranný a nezávislý sběr dat 
o odpadech pro statistické účely na ČSÚ, duplicitou je 
systém MŽP, který nelze pro statistické účely využít. 
Administrativní data ministerstva nesplňují požadavky 
evropského statistického systému, což potvrdili nezávislí 
experti z Eurostatu při návštěvě ČR v roce 2014 i 
podrobný audit, který provedlo MPO v loňském roce.  
Statistická data musí splňovat hlavní zásady obsažené 
v Kodexu evropské statistiky (Code of Practice), z jehož 
zásad vybíráme například:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADQBPMFX)
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č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Obdobné údaje se tak předávají na dvě místa 
zároveň. Tento postup vnímáme jako významnou a nadbytečnou administrativní zátěž podnikatelů a dlouhodobě 
tlačíme na jeho změnu. 
I přes trvalou a několikaletou snahu ČSÚ, kterou HK ČR plně podporuje, se stále nepodařilo tuto důležitou 
byrokratickou zátěž a zároveň závažný metodologický nesoulad odstranit. HK ČR s nevolí konstatuje, že v tomto 
směru nebyl učiněn pokrok ani v rámci nového návrhu zákona o odpadech, který v současné podobě neumožňuje 
využití dat MŽP o odpadech pro evropský statistický systém. Je proto nutné urychleně přijmout konkrétní ujednání 
ČSÚ s MŽP, které by mělo být promítnuto do předkládaného materiálu, a které by reflektovalo i nový návrh zákona  
o odpadech tak, aby konečně došlo k provázání aktivit zahrnutí informací týkajících se zpracování, využití a 
odstraňování elektroodpadů, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady, a informací o plnění povinnosti 
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů do statistických zjišťování s tvorbou citovaných 
nových právních předpisů. 
Návrh zákona o odpadech by měl jasně stanovit, že výrobci budou předávat potřebné údaje pouze na MŽP, které je 
dále zpřístupní na základě Programu statistických zjišťování ČSÚ. 
 

1) Profesionální nezávislost – „Vedoucí statistického 
úřadu a v příslušných případech vedoucí jeho 
statistických útvarů zodpovídají za to, že evropské 
statistiky jsou vytvářeny a šířeny nezávislým 
způsobem.“ 
Profesionální nezávislost lze zajistit pouze u 
statistických dat. 

2) Správná metodika – „Celkový metodický rámec 
statistického úřadu odpovídá evropským a 
ostatním mezinárodním normám, směrnicím a 
osvědčeným postupům.“  
Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy 
nejsou v souladu s mezinárodní legislativou.  

3) Přiměřené nároky na respondenty – „Zátěž 
respondentů je rozložena v maximální možné míře 
v základním souboru zjišťování pomocí vhodných 
výběrových metod.“ 
ČSÚ ročně obesílá 10 tis. respondentů a používá 
výběrové metodiky s matematicko-statistickými 
dopočty. Do systému MŽP každoročně hlásí cca. 
80 tis. ohlašovatelů. 

4) Včasnost a dochvilnost – „Včasnost splňuje 
nejpřísnější evropské a mezinárodní standardy pro 
šíření statistik.“ 
Dne 21. 7. 2015 byla obdržena upomínka ze 
stálého zastoupení v Bruselu, že do 30. 6. 2015 
měla být odeslána za ČR data podle směrnice o 
elektroodpadech. 

5) Koherence a porovnatelnost – „Statistiky se 
sestavují na základě společných standardů 
s ohledem na rozsah, definice, jednotky a 
klasifikace v různých zjišťováních a zdrojích.“ 
Data systému MŽP nejsou v souladu 
s mezinárodními definicemi ani klasifikacemi. 
 

Z výše uvedeného výčtu příkladů je zcela zřejmé, že 
nelze administrativní data systému MŽP v tuto chvíli 
přebírat, což bylo potvrzeno i v Ujednání ze dne 4. 8. 
2016 mezi ČSÚ, MŽP a ÚV ČR a jsme velice překvapeni 
postojem Hospodářské komory ČR, ze kterého nám 
vyplývá, že preferuje systém, který velice administrativně 
i finančně zatěžuje podnikatele a nelze z něj plnit 
požadavky evropských právních předpisů.  
Nelze souhlasit s tvrzením HK ČR, že: „návrh zákona o 
odpadech by měl jasně stanovit, že výrobci budou 
předávat potřebné údaje pouze na MŽP. Tento postup by 
byl v přímém rozporu s nařízením o evropské statistice. 
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28. Agrární komora ČR 
Č. j.: 10/PŘ/2016 
Ing. Jan Doležal 
referent oddělení výroby 
Agrární komora České republiky 
tel: 724 142 948 
dolezal@akcr.cz. 
web: www.agrocr.cz 
portál: www.akcr.cz 
 
 

1.     Mlék  (Mze) 6 – 12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků za 
měsíc .......... 2017.   
Metodické vysvětlivky 
I. Nákup mléka v ČR celkem 
    sl. 2, ř. 102 
    ......za předchozí vykazované měsíce a včetně sledovaného měsíce, zahrnující cenové doplatky vztahující se ke 
zpeněžovanému mléku ve sledovaném roce  
(z původního znění vynechat „ příplatky, srážky“).  
...... ke dni vystavení faktury  
       Údaj od počátku roku na ř. 102 nemůže být nižší než součet měsíčních hodnot údajů na ř. 101.  

  
 

Úprava výkazu Mlék (MZe) 6-12 - neakceptováno. 
 
Odůvodnění:  
1) Ukazatel v řádku č. 102, sloupci 2, ke kterému se 
připomínkovaná metodická vysvětlivka vztahuje, je 
údajem o hodnotě nákupu mléka od začátku roku, který 
je zjišťován mimo jiné pro výpočet nákupní ceny mléka 
od začátku roku. Pokud bude zjišťována neúplná hodnota 
nákupu, tj. bez příplatků a srážek, nebude možný výpočet 
skutečné ceny od začátku roku, kterou, jak zaznělo na 
jednání zástupců ZS ČR a odbytových družstev dne 22. 8. 
2016 na ČSÚ, některá odbytová družstva i mlékárny 
používají ve smlouvách a při vyjednávání o ceně mléka. 
Cena vypočítaná z hodnoty nákupu s vynecháním 
příplatků a srážek by neodrážela skutečnou cenu mléka 
od začátku roku, která byla mlékárnami vyplacena.  
 
2) Hodnota nákupu od začátku roku není pouze 
kumulativním údajem hodnot vykázaných v řádku č. 101, 
sloupci 2, kde se uvádí celková fakturovaná částka 
vztahující se k dodávkám mléka, které byly vyúčtovány 
ve sledovaném měsíci včetně příplatků a srážek, ale 
kumulativně zahrnuje i případné doplatky a srážky za 
minulá období vztahující se ke zpeněžovanému mléku ve 
sledovaném roce. V případě, že objem kumulativních 
srážek za minulá období převýší objem kumulativních 
doplatků za minulá období, údaj od počátku roku na 
řádku č. 102, sloupci 2 bude nižší než součet měsíčních 
hodnot údajů na řádku č. 101, sloupci 2. 
 
3) Není známo, za jakým účelem je změna metodické 
vysvětlivky navrhována a k čemu by výsledný neúplný 
ukazatel s ohledem na administrativní zátěž, objektivitu a 
porovnatelnost údajů sloužil. MZe nepovažuje za vhodné 
navrhovaný ukazatel sledovat. 
 
4) Navrhovaná úprava je protikladem požadavku Agrární 
komory ČR uplatněné v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce o Programu statistických zjišťování na 
rok 2016, kdy bylo požadováno zpřesnění výkazu za 
účelem sledování úplné ceny mléka. 

  2. Výstupy Mze 
   Hodnotu nákupu v tis. Kč (R 10253) zveřejňovat 
   Dle § 2 odstavec b), Zákona 89/95 Sb. se nejedná o údaj důvěrný. Zveřejnění neumožňuje  
  identifikaci jednotlivé právnické osoby. Údaj na ř. 102 povinně vyplňují všichni respondenti. 

Vysvětleno.   
Tato připomínka se přímo netýká návrhu vyhlášky o 
Programu statistických zjišťování na rok 2017. 
 
Odůvodnění: 
Hodnota nákupu z řádku č. 102 je zpravidla 
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zveřejňována. Z důvodu ochrany důvěrných údajů dle 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyl zveřejněn pouze údaj za 
květen a červen roku 2016, kdy sdružený údaj za všechny 
mlékárny umožňoval identifikaci zpravodajské jednotky, 
která doplatky, příplatky, srážky uplatnila. Upozorňujeme 
však, že předmětná připomínka se netýká vlastního znění 
výkazu Mlék (MZe) 6-12. 

3.   Odbyt (Mze) 6 – 12 Měsíční výkaz o nákup mléka za měsíc .......... 2017.  
      Metodické vysvětlivky 
      I. Nákup mléka v ČR celkem 
         sl. 2, ř. 02 

       ......za předchozí vykazované měsíce a včetně sledovaného měsíce, zahrnující cenové doplatky vztahující se 
ke zpeněžovanému mléku ve sledovaném roce  
(z původního znění vynechat „ příplatky, srážky“).  
...... ke dni vystavení faktury  
       Údaj od počátku roku na ř. 02 nemůže být nižší než součet měsíčních hodnot údajů na ř. 01.  

      
Připomínka je zásadní. 

Úprava výkazu Odbyt (MZe) 6-12 - neakceptováno.  
 
Odůvodnění: 
1) Ukazatel v řádku č. 02, sloupci 2, ke kterému se 
připomínkovaná metodická vysvětlivka vztahuje, je 
údajem o hodnotě nákupu mléka od začátku roku, který 
je zjišťován mimo jiné pro výpočet nákupní ceny mléka 
od začátku roku. Cena vypočítaná z hodnoty nákupu 
s vynecháním příplatků a srážek by neodrážela skutečnou 
cenu mléka od začátku roku, která byla mlékárnami 
vyplacena. 
 
2) Hodnota nákupu od začátku roku není pouze 
kumulativním údajem hodnot vykázaných v řádku č. 01, 
sloupci 2, kde se uvádí celková fakturovaná částka 
vztahující se k dodávkám mléka, které byly vyúčtovány 
ve sledovaném měsíci včetně příplatků a srážek, ale 
kumulativně zahrnuje i případné doplatky a srážky za 
minulá období vztahující se ke zpeněžovanému mléku ve 
sledovaném roce. V případě, že objem kumulativních 
srážek za minulá období převýší objem kumulativních 
doplatků za minulá období, údaj od počátku roku na 
řádku č. 02, sloupci 2 bude nižší než součet měsíčních 
hodnot údajů na řádku č. 01, sloupci 2.  
 
3) Není známo, za jakým účelem je změna metodické 
vysvětlivky navrhována a k čemu by výsledný neúplný 
ukazatel s ohledem na administrativní zátěž, objektivitu a 
porovnatelnost údajů sloužil. MZe nepovažuje za vhodné 
navrhovaný ukazatel sledovat. 
 
4) Navrhovaná úprava je protikladem požadavku Agrární 
komory ČR uplatněné v rámci vnějšího připomínkového 
řízení k vyhlášce o Programu statistických zjišťování na 
rok 2016, kdy bylo požadováno zpřesnění výkazu za 
účelem sledování úplné ceny mléka. 
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4. Výstupy Mze 
      Zveřejňované údaje rozšíří o výstup ř. 01 – Hodnota nákupu v tis. za měsíc. 
                                                                 ř. 02 -  Hodnota nákupu v tis. od počátku roku.  
 

Akceptováno.  
Tato připomínka se přímo netýká návrhu vyhlášky o 
Programu statistických zjišťování na rok 2017. 
 
Odůvodnění: 
V souladu s přílohou č. 2 návrhu vyhlášky se jedná o 
ukazatele, které jsou šetřeny za účelem zjištění ceny 
mléka, jenž je zveřejňována. Výstupní ukazatele 
„Hodnota nákupu v tis. Kč za měsíc“ a „Hodnota nákupu 
v tis. Kč od počátku roku“ budou na základě požadavku 
Agrární komory ČR rovněž zveřejňovány. 

5. Neúplné vykazování údajů mlékárnami v r. 2016 ve statistickém výkazu Mlék (Mze) 6 – 12, včetně chyb ve 
výstupech Mze u výkazu Odbyt (Mze) 6 – 12 bylo řešeno doporučenými dopisy ze dne 29. 6. 2016 a 2. 8. 2016 
s ředitelkou sekce metodiky a registrů ČSÚ Praha Ing. Pavlou Trendovou. 
 
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Tato připomínka se přímo netýká návrhu vyhlášky o 
Programu statistických zjišťování na rok 2017. 
 
Odůvodnění: 
Řešeno dopisem vrchní ředitelky sekce obecné metodiky 
a registrů ČSÚ ze dne 26. srpna 2016 v návaznosti na 
jednání se zástupci ČSÚ, ZS ČR a MZe konané dne 22. 
srpna 2016. Korespondence je vedena mezi 
Zemědělským svazem ČR a ČSÚ. 

29. Potravinářská komora ČR Bez vyjádření.  
30. Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez vyjádření.  
31. Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR 

Bez vyjádření.  

32. Svaz podnikatelů  
ve stavebnictví ČR 

Bez vyjádření.  

33. Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací 
Č. j. 791/2016-1200 

Bez připomínek.  

34. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský 
Č. j. UKZUZ 086980/2016 

Bez připomínek.  

35. Státní rostlinolékařská správa Bez vyjádření.  
36. Státní veterinární správa Bez vyjádření.  
37. Výzkumný ústav rostlinné 
výroby 

Bez vyjádření.  

38. Lesy České republiky, s. p. Bez vyjádření.  
39. Asociace soukromého 
zemědělství 

Bez vyjádření.  

40. Českomoravský svaz 
mlékárenský 

Bez vyjádření.  

41. Svaz drůbežářských podniků Bez vyjádření.  
42. Českomoravské sdružení 
organizací zemědělského zásobování 
a nákupu 

Bez vyjádření.  
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43. Státní zemědělský intervenční 
fond 
Č. j.: 1605/2016-01  
 
 
Zároveň si dovolujeme požádat o 
zaslání vypořádání těchto připomínek 
Kanceláři ředitele Fondu, pí. 
Kletečkové na e-mail: 
iveta.kleteckova@szif.cz,  
 222 871 512 
 
 

Příloha č. 2 Vyhlášky 
úsek 
G)MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Měsíční výkaz o nákupu mléka 
 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 
 Odbyt (MZe) 6-12 
 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
 
Účel statistického zjišťování: 
Získávání údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR za 
účelem jeho dalšího prodeje. 
 
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 
 

Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů, registrované jako první kupující v souladu 
s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a 
mléčných výrobků. 

 
Nové znění: 

Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od producentů za účelem jeho prodeje, registrované jako 
první kupující v souladu s nařízením vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
 

Zdůvodnění: 
Prvními kupujícími dle nařízení vlády č.282/2014 Sb., mohou být jak zpracovatelé mléka, tak i odbytové organizace, 
které mléko nakupují pouze za účelem jeho dalšího prodeje. Pokud je v bodě a) specifikováno, že se jedná o získávání 
údajů k zjištění ceny mléka prvními kupujícími, kteří nakupují mléko od producentů za účelem jeho dalšího prodeje, 
musí být toto specifikováno i v bodě b) tj. okruh zpracovatelských jednotek. 
 

Vyřešeno jinak. 
 
Text u zjišťování Odbyt (MZe) 6-12 upraven následovně: 
 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
 
Účel statistického zjišťování: 
Získávání údajů ke zjištění ceny syrového mléka 
vyplacené producentům na území ČR, ve smyslu znění 
čl. 2 Nařízení Komise č. 479/2010, 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. 
 
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají 
zpravodajskou povinnost 
 
Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od 
producentů, které dodávají úplně nebo částečně do 
zpracovatelských podniků, aniž by samy dále mléko 
zpracovávaly, ve smyslu znění čl. 2 Směrnice 96/16/ES o 
statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. 
 
Odůvodnění Ministerstva zemědělství: 
Připomínka SZIF se týká jmenovitě účelu statistického 
zjišťování Odbyt (MZe) 6 – 12 a okruhu zpravodajských 
jednotek zjišťování Odbyt (MZe) 6 - 12. Připomínku 
SZIF lze akceptovat, nicméně Oddělení státní statistické 
služby posoudilo původní znění  návrhu i znění návrhu 
po akceptaci připomínky SZIF. MZe navrhuje v rámci 
připomínkového řízení nové znění návrhu, které  přesněji 
popisuje účel statistického zjišťování Odbyt (MZe) 6 -12 
 a přesněji definuje okruh zpravodajských jednotek 
statistického zjišťování Odbyt (MZe) 6 – 12. V návrhu 
nového znění je rovněž uveden právní rámec zjišťování 
Odbyt (MZe) 6 – 12. 
 
Stanovisko SZIF k vypořádání připomínky:  
Vzhledem k zásadní úpravě textu bodu a) „Účel 
statistického zjišťování a jeho obsahu šetření“ 
požadujeme upravit nově navržený text bodu b) 
následovně: 
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají 
zpravodajskou povinnost 
 
Subjekty podnikající na území ČR a odebírající mléko od 
producentů, které dodávají úplně nebo částečně do 
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zpracovatelských podniků, aniž by samy dále mléko 
zpracovávaly, ve smyslu znění čl. 2 Směrnice 96/16/ES o 
statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. 
 
Zdůvodnění: 
První kupující, kteří mléko sami nezpracovávají, musí 
vždy veškeré mléko prodat zpracovatelům.   
 
 
Vysvětlení MZe, ke stanovisku SZIF: 
Definice okruhu zpravodajských jednotek se opírá o 
znění čl. 2 Směrnice 96/16/ES; citováno:……Zjišťování 
uvedená v článku 1 se týkají…“2. Podniků, které 
shromažďují mléko nebo smetanu a dané množství úplně 
nebo částečně dodávají do podniků uvedených v bodě 1, 
aniž by samy dále mléko zpracovávaly.“ 
Podniky shromažďující mléko mohou úplně dodávat 
mléko zpracovatelským subjektům (mlékárnám) na 
území členského státu (ČR), nebo mohou mléko dodávat 
částečně zpracovatelským subjektům (mlékárnám) na 
území členského státu (ČR) a částečně dodávat mléko 
subjektům obchodujícím s mlékem na území členského 
státu (ČR) a částečně dodávat mléko mimo území ČR. 
Tato skutečnost je zohledněna formulací …“dodávají 
úplně nebo částečně do zpracovatelských podniků“…..   
 
MZe navrhuje ponechat definici okruhu zpravodajských 
jednotek v původním znění. 

44. Národní knihovna ČR Bez vyjádření.  
45. Asociace muzeí a galerií Bez vyjádření.  

46. Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů 

Bez vyjádření.  

47. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR 

Bez vyjádření.  

48. Svaz měst a obcí Bez vyjádření.  

49. Asociace krajů Bez vyjádření.  

50. Kraj Hl. m. Praha 
Č. j. MHMP 1322698/2016 

Bez připomínek.  

51. Středočeský kraj 
Č. j. OSA/JPS 
  

 

Bez připomínek.  

52. Jihočeský kraj 
Č. j. KUJCK/106036/2016/OLVV 

Bez připomínek.  

53. Plzeňský kraj 
Č. j. ZN/1/PRÁV/16 

Bez připomínek.  

54. Karlovarský kraj Bez vyjádření.  
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55. Ústecký kraj 
Č. j. 331/LP/2016 

Bez připomínek.  

56. Liberecký kraj 
Č. j. 1605/2016-01 

Bez připomínek.  

57. Královéhradecký kraj 
Č. j. 26941/VZ/2016 

Bez připomínek.  

58. Pardubický kraj Bez vyjádření.  
59. Kraj Vysočina 
Č. j. KUJI 60260/2016 

Bez připomínek.  

60. Jihomoravský kraj 
Č. j. JMK 117 697/2016 

Bez připomínek.  

61. Olomoucký kraj 
Č. j. 82064/2016  
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, e-mail: 
zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz, tel.: 
585 508 217. 
 

K příloze č. 2 vyhlášky – části C: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) navrhuje i nadále zjišťování informací o sociálních službách 
prostřednictvím statistických výkazů Soc (MPSV) 1-01 a V (MPSV) 19a-01.  
 
Podle ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v Registru poskytovatelů sociálních služeb povinni sdělovat (vždy do 30. 6.) 
údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních 
činností, financování jednotlivých sociálních služeb, zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba 
poskytována, osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v 
§ 91 odst. 3 uvedeného právního předpisu, údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, 
a údaje o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření, a to pro účely analytické a koncepční činnosti MPSV. 
 
Údaje vykazované ve výkazu Soc (MPSV) 1-01 jsou totožné s údaji obsaženými v elektronickém systému vykazování 
údajů o sociálních službách, resp. v elektronickém systému vykazování poskytovatelé sociálních služeb vykazují 
informace ještě podrobněji. Z tohoto důvodu zastává Olomoucký kraj názor, že je nezbytné, aby se MPSV zabývalo 
sjednocením zjišťování informací od poskytovatelů sociálních služeb. Za vhodné se jeví zachování pouze 
elektronického systému vykazování údajů. Není zřejmé, proč MPSV zachovává i vykazování prostřednictvím 
statistického výkazu Soc (MPSV) 1-01, když vzhledem k obsahu a účelu statistických výkazů a údajů zapisovaných 
prostřednictvím elektronického systému do Registru poskytovatelů sociálních služeb je nezbytné považovat sběr 
údajů za duplicitní. Takový postup MPSV je nezbytné považovat za nadměrné a neodůvodněné zatěžování 
poskytovatelů sociálních služeb. Do elektronického systému vykazování by bylo jistě možné zapracovat i sběr údajů, 
které MPSV sbírá prostřednictvím výkazu V (MPSV) 19a-01. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Především je nezbytné upozornit, že v případě 
statistických údajů zjišťovaných prostřednictvím výkazu 
Soc (MPSV) 1-01 nelze vyjma některých ukazatelů 
v současné době hovořit o totožnosti s daty, která jsou 
vykazovaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb 
(zatímco některé údaje z výkazu Registr neobsahuje, 
další skupiny ukazatelů se liší v rozdílném metodickém 
pojetí). Aktuálně je statistické zjišťování Soc (MPSV) 1-
01 významné z hlediska dostupnosti nejdelší metodicky 
srovnatelné datové časové řady, kterou má MPSV 
k dispozici. Představuje zároveň nanejvýš možné 
minimum informací, které MPSV jako gestor systému 
sociálních služeb v ČR nezbytně v krátkém termínu 
potřebuje. 
Zároveň je nutné poukázat na současný rozdílný termín 
sběru dat. Údaje z výkazu Soc (MPSV) 1-01 jsou 
poskytovány za předchozí referenční rok zpravidla do 
poloviny února následujícího roku, přičemž s ohledem na 
relativně malý počet vykazovaných dat slouží především 
jako zdroj rychlých informací pro analytické, koncepční a 
statistické účely nejenom MPSV, ale i dalších tradičních 
uživatelů statistických výstupů (např. ČSÚ, ÚZIS, 
VÚPSV, v.v.i., krajské úřady). Naproti tomu předání 
podrobněji strukturovaných dat do Registru 
poskytovatelů sociálních služeb probíhá v termínu do 30. 
června. Po následných urgencích a validacích jsou 
rezortu k dispozici zpravidla až na konci třetího čtvrtletí, 
popř. na začátku čtvrtletí čtvrtého. 
V případě výkazu V (MPSV) 19a-01 (zaměřen na údaje o 
počtech zaměstnanců odměňovaným platem (nikoli 
mzdou), jejich průměrné platové třídě, výši a struktuře 
jednotlivých složek platu v jednotlivých povoláních) lze 
konstatovat zcela rozdílné okruhy sledovaných údajů, než 
obsahuje Registr (primárně obsahuje data za sociální 
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službu).  
Případnou navrženou okamžitou integraci výše 
uvedených datových zdrojů není zároveň možné 
realizovat okamžitě, tj. bez důkladné analýzy, a navíc při 
absenci předpokládaných dopadů novely zákona o 
sociálních službách, která bude roli Registru v systému 
výkaznictví výrazně modifikovat. 
Z výše uvedených důvodů nelze proto v současné době 
připomínku akceptovat. 
 
Pozn.: Problematika byla konzultována se zástupcem 
odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního 
bydlení MPSV (vztah Registru poskytovatelů sociálních 
služeb a výkazu Soc (MPSV) 1-01) a se zástupcem 
oddělení odvětvové ekonomiky práce MPSV (výkaz V 
(MPSV) 19a-01). 

62. Zlínský kraj 
Č. j. 52978/2016 

Bez připomínek.  

63. Moravskoslezský kraj 
Č. j. MSK 100165/2016 

Bez připomínek  

 
 
 
 
V Praze dne 2. září 2016 
  
Vypracovali:  JUDr. Gabriela Váchová, vedoucí Oddělení legislativního 
                        Ing. Martin Štoček, vedoucí Oddělení koordinace statistických zjišťování  
 
Schválili:   doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel  Odboru legislativy a mezinárodní spolupráce 
                  Ing. Petr Eliáš, ředitel Odboru obecné metodiky 
                  Ing. Pavla Trendová, ředitelka Sekce obecné metodiky a registrů 

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


	1. Slovo „shromažďuje“ se nahrazuje slovem „zpracovává“.
	Odůvodnění:
	I podle článku 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je shromáždění osobních údajů toliko druhem zpracování osobních údajů. Odůvodnění by tedy mělo používat náležitý pojem.


	2. Slovo „sběrem“ se nahrazuje slovem „shromažďuje“.
	Odůvodnění:
	Ačkoliv byly úvahy nahradit pojem „shromažďování“ pojmem „sběr“, nakonec tyto úvahy nebyly úspěšné.


	2. Slova „avšak nezakládá nové ani nemění stávající zpracování osobních údajů“ se zrušují.
	Odůvodnění:
	Jak uvádí předkládací zpráva: „Ve srovnání s rokem 2016 navrhuje ČSÚ na rok 2017 zrušit 3 statistická zjišťování (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) a z důvodu víceleté periodicity vyřadit 2 zjišťování (TI - Dotazník o inovacích a ZEM - Strukturální šetření v zemědělství). Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vyřadit z programu statistické zjišťování Hor (MPO) 1-01 - Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů z důvodu jeho převodu pod resortní právní předpis. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje díky provedené optimalizaci výkaznictví zrušit statistické zjišťování V (MPSV) 10-01 - Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči. ČSÚ navrhuje do programu opět zařadit pětileté zjišťování Sady a zrušená zjišťování Kult 7-01 a Kult 8-01 nahradit novým zjišťováním Kult 6-01.“ Tvrzení odůvodnění tedy neodpovídá realitě.


	3. Věty: „Podle tohoto zákonného ustanovení orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů. Pokud důvěrné statistické údaje obsahují též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ je podle zákona o ochraně osobních údajů v postavení správce a z tohoto titulu k ochraně osobních údajů přistupuje. K zajištění ochrany osobních údajů ČSÚ vydal příslušné vnitřní předpisy, například směrnice k zajištění bezpečnosti individuálních údajů a to, jak na papírových, tak na elektronických nosičích. V obecné rovině pravidla pro nakládání a manipulaci s dokumenty ČSÚ a péči o ně jsou stanovena ve Spisovém řádu Českého statistického úřadu, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,“ se zrušují.
	Odůvodnění:
	Odůvodnění by nemělo obsahovat obecně známé informace, které nemají bezprostřední vztah k předkládané osnově právního předpisu, neboť platí obecně, pro všechny zvláštní právní předpisy v této oblasti.


	4. Slova: „, které by podmiňovalo potřebu zpracovávat osobní údaje“ se zrušují.
	Odůvodnění:
	Tato věta je málo srozumitelná. Prakticky každé statistické zjišťování je založeno na zpracování osobních údajů, ledaže by do něj vstupovaly toliko údaje o právnických osobách.


	5. Slova „, popřípadě jména, příjmení“ se zrušují.
	Odůvodnění:
	Z legislativní techniky vyplývá, že pokud se uvádí jednotné číslo, rozumí se tím i více výskytů této jednotliviny. Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné.


	6. Slova „zpracována (pořízena/“ se zrušují.
	Odůvodnění:
	Jak jasně vyplývá z definice zpracování osobních údajů, i pouhé shromáždění osobního údaje je jeho zpracováním.


	7. Slova „pracovníci ČSÚ“ se nahrazují slovy „zaměstnanci v ČSÚ“.
	Odůvodnění:
	Pojem „pracovník“ byl zrušen zákonem č. 74/1994 Sb. ČSÚ nemá právní subjektivitu, a proto nemá ani žádné zaměstnance. Ty má toliko Česká republika.





