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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

V. 

 

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně ČSÚ č. j. 1785/2017-01 dne 31. 7. 2017, s termínem dodání stanovisek do 21. 8. 2017. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Resort 

 

 

Připomínka 

 

Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 

Č. j. 150/2017-510-LV/4 
Bez připomínek.  

2.   Ministerstvo financí 

Č. j. MF-22856/2017/1403-4 

Bez připomínek. 
 

 

3.   Ministerstvo kultury  

Č. j. MK-S 8941/2017 OLP 
Bez připomínek.  

4. Ministerstvo obrany  

Č. j. MO 163638/2017-1322 
Bez připomínek.  

5. Ministerstvo práce  

a sociálních věcí 

Č. j. MPSV-2017/159337-51 

Bez připomínek.  

6. Ministerstvo pro místní rozvoj 

Č. j. 32740/2017-31 
Bez připomínek.  

7. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu  
Č. j. MPO 50571/2017/31400/01000 

Bez připomínek.  

8. Ministerstvo spravedlnosti  

Č. j. MSP-401/2017-LO-SP 

 

Vypořádáním připomínek je pověřena 

Mgr. Zdeňka Přenosilová, tel. 

221 997 355, e-mail: 

zprenosilova@msp.justice.cz a Mgr. 

Barbora Rittichová, tel. 221 997 303, 

e-mail: brittichova@msp.justice.cz .  

 

Připomínky: 

 

1. K příloze č. 1: Resortu justice se v Programu statistických zjišťování dotýkají demografické statistiky, a to 

konkrétně rozvody, a proto je Ministerstvo spravedlnosti společně s okresními soudy zařazeno mezi tzv. 

zpravodajské jednotky. V textu vyhlášky, resp. v příloze č. 1, část III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná 

Českým statistickým úřadem, bod 52. "Hlášení o rozvodu" a v Odůvodnění v části I. Obecná část, G) Zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, kapitola 2.1, poslední odstavec, se 

příslušné soudy jako zpravodajské jednotky označují jen slovy "okresní a obvodní soudy". Jelikož jako okresní 

soud působí v Brně i Městský soud v Brně, dáváme proto na zvážení, zda z důvodu přesnosti a úplnosti jej tam 

neuvést (např. v závorce).  

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky 

následovně: 
 

Ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy (pro okres 

Brno-město Městský soud v Brně), obvodní soudy. 

2. K příloze č. 2: Žádáme upravit (rozšířit) text obsažený v příloze č. 2, položce E) – Ministerstvo zdravotnictví, 

v bodě 1.A (MZ) 1-01. Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb. Požadujeme obsah statistického 

zjišťování a zjišťované ukazatele uvedeného ustanovení rozšířit o monitoring počtu sterilizací realizovaných u žen 

v České republice včetně členění na osoby nezletilé a osoby omezené ve svéprávnosti. Důvodem požadovaného 

rozšíření zjišťovaných ukazatelů je získání těchto údajů za účelem plnění mezinárodních závazků České 

republiky, které vyplývají ze závěrečných doporučení Výboru CEDAW ze dne 7. března 2016 (zejména čl. 37 ve 

spojení s čl. 28 a násl. závěrečných doporučení). Na základě tohoto mezinárodního dokumentu je Česká republiky 

povinna monitorovat data týkající se situace žen se zdravotním postižením, zejména pak hrozbu protiprávní 

sterilizace. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Akceptováno a vysvětleno. 

 

V příloze č. 2, položce E, je uvedený výkaz A (MZ) 1-01 

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 
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Připomínka 

 

Vypořádání 

daleko zásadnější spolupráci více resortů. 

Části údajů uvedených v připomínkách budou sledovány 

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 to 

konkrétně v Národním registru hrazených zdravotních 

služeb (NRHZS). NRHZS, který je vyvíjen na základě 

novely zákona o zdravotních službách realizovanou 

zákonem č. 147/2016 Sb. Předpoklad plné funkčnosti 

registru je v roce 2018. 

 

Obsah statistického zjišťování výkazu A (MZ) 1-01 - 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

bude rozšířen o počet realizovaných sterilizací v členění 

na muže a ženy, osoby nezletilé a osoby omezené ve 

svéprávnosti, a to v odbornostech chirurgie, pediatrie, 

urologie, gynekologie. Ministerstvo zdravotnictví/Ústav 

zdravotnických informací a statistiky navrhne 

Ministerstvu spravedlnosti a Úřadu vlády ČR schůzku, 

jejímž obsahem bude analýza dalších zdrojů, tj. registrů 

v rámci Národního zdravotnického informačního 

systému, které by mohly zkvalitnit monitoring počtu 

sterilizací. 

9.   Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy  

Č. j. MSMT-21071/2017-1 

Bez připomínek.  

10. Ministerstvo vnitra 

Č. j. MV-93592-7/LG-2017 

 

Vypořádáním pověřen:  

Petra Soklová, e-mail: 

petra.soklova@mvcr.cz ; 

 

Klára Štěpánková, e-mail: 

klara.stepankova@mvcr.cz  

Ministerstvo vnitra z titulu své koordinační úlohy v oblasti organizace a výkonu veřejné správy iniciovalo již v roce 2016 vypracování analýzy, jejímž cílem bylo zhodnotit 

administrativní zátěž obcí v souvislosti se sběrem dat, odhalit případné nedůvodné duplicity a zhodnotit praktickou stránku potřebnosti sběru dat. Výstupem výzkumu je kromě 

Analýzy zatížení veřejné správy sběrem dat také Metodika optimalizace sběru dat. V ní je navrhován optimální systém efektivního sběru dat (struktura dat, frekvence a technika 

jejich sběru, včetně zdůvodnění účelnosti), který bude zlepšovat kvalitu sbíraných údajů, jejich platnost a spolehlivost. Všem dotčeným správním úřadům, tedy i Českému 

statistickému úřadu, bylo Radou vlády pro veřejnou správu uloženo se s Metodikou seznámit a doporučeno ji v praxi uplatňovat. 

 V návaznosti na zmíněné dokumenty proto uplatňujeme následující připomínky: 

 

K příloze č. 1 – ke statistickému zjišťování č. 18: 

 Zmíněná Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat prokázala, že statistické zjišťování „Hlášení o dokončení 

budovy nebo o dokončení bytu“ se obsahově přibližně z 50% kryje s údaji, které jsou zadávány do Informačního 

systému územní identifikace. Požadujeme, aby předávání těchto duplicitních údajů bylo zajištěno formou přímé 

spolupráce mezi příslušnými institucemi namísto sběru dat, což by vedlo k nezanedbatelným úsporám časovým 

i finančním a rovněž by se zlepšila i naplněnost dat v rámci Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

(RUIAN), který čerpá data z Informačního systému územní identifikace.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

 

ČSÚ údaje z Informačního systému územní identifikace 

pro účely statistického zjišťování Stav 7-99 využívá. 

Formulář byl na základě přebíraných dat v roce 2013 

upraven tak, aby obsahoval pouze ukazatele, které 

v RÚIAN nejsou vedeny nebo jsou vedeny 

v nedostatečné podrobnosti. 

 

K duplicitnímu zjišťování u Stav 7-99 nedochází. 

 

U všech vyjmenovaných sledovaných ukazatelů, které 
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byly v „Analýze zatížení veřejné správy sběrem dat“ 

označeny za duplicitní, se údaje sledují ve větší 

podrobnosti, než je vedeno v RÚIAN. 

 

V RÚIAN je vedeno několik milionů položek a zavedení 

podrobného třídění k nim by vedlo k neúměrnému 

zatížení editorů, které není nutné. ČSÚ sleduje 

podrobnější třídění pouze u nových budov (necelé 

procento z celkového počtu položek). 

 K příloze č. 1 – ke statistickým zjišťováním č. 33 a 34: 

 Upozorňujeme, že „Čtvrtletní výkaz o práci“ (vyplňován 4763 obcemi) a „Výkaz o úplných nákladech práce“ 

(vyplňován 730 obcemi) se ve 4. čtvrtletí obsahově shodují a u některých obcí může docházet k souběžnému 

vyplňování dvou obdobných výkazů. Požadujeme tedy, aby „Čtvrtletní výkaz o práci“ nebyl ve 4. čtvrtletí vyžadován, 

případně odstranit položky, které jsou duplicitní s „Výkazem o úplných nákladech práce“. Jako další alternativa se 

nabízí řešení, aby ze strany Českého statistického úřadu bylo zajištěno, že obec nebude v příslušném roce povinna 

zasílat oba typy výkazů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

 

Ačkoliv v tomto směru jistý malý vzorek zpravodajských 

jednotek může chápat malou část zjišťování ÚNP 4-01 

jako duplicitní s výkazem Práce 2-04, je třeba upozornit 

na to, že se sice jedná o stejně vymezené proměnné, ale 

za různá období. 

Celoroční zjišťování ÚNP 4-01 je považováno 

za přesnější, probíhá také na větším vzorku, a proto jsou 

jeho výsledky zpětně používány k upřesnění (revizím) 

čtvrtletních výsledků. Obě čísla jsou tedy potřebná 

a jedny nelze substituovat druhými z důvodů termínů, 

provázanosti proměnných a konstrukce matematických 

modelů. 

Vzhledem k tomu, že zjišťování ÚNP 4-01 sleduje 

ukazatele ve větší podrobnosti než zjišťování Práce 2-04, 

je jen obtížně představitelné, že by ČSÚ šetřil roční 

struktury úplných nákladů práce bez souhrnných 

ukazatelů. 

K příloze č. 1 – ke statistickému zjišťování č. 42: 
 V rámci Analýzy zatížení veřejné správy sběrem dat byla identifikována duplicita ve výkaznictví mezi 

výkazem zpracovávaným pro Český statistický úřad „Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách“ a výkazem 

zpracovávaným pro Ministerstvo životního prostředí „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“; jedná se o výkaz 

vyplňovaný přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Výkaz pro Český statistický úřad je 

vyplňován 1 499 obcemi a průměrný čas na jeho vyplnění je dle respondentů 4,6 hodin. Výkaz pro Ministerstvo 

životního prostředí je vyplňován 5 913 obcemi a průměrný čas na jeho vyplnění je dle respondentů 4,5 hodin.                   

V případě sjednocení výkazů je předpokládaná úspora 4,5 hodin na 1 obec zapojenou do šetření. V případě 

nevyplňování výkazu u 1 499 obcí, které vyplňují oba výkazy, při době vyplnění výkazu 4,5 hodiny a frekvenci sběru 

dat 1 x ročně, se jedná o snížení administrativní zátěže o 6 745,5 hodin a finanční úsporu ve výši 1 369 336,5 Kč. 

Nastíněná problematika duplicitního sběru dat byla řešena v minulosti speciální pracovní skupinou, která navrhla, aby 

Ministerstvo životního prostředí umožnilo Českému statistickému úřadu přebírání informací o odpadech přímo 

z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Požadujeme vysvětlení, proč i nadále Český 

statistický úřad sbírá zmíněná data, jestliže k nim má přístup prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 
 

V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že 

v roce 2016 bylo podepsáno Ujednání ČSÚ/MŽP/ÚV 

ČR, které zásadním způsobem řeší problematiku 

odstranění duplicitního hlášení o produkci a nakládání 

s odpady, a to jak po stránce věcné, tak i časové. V bodě 

B. tohoto ujednání je uvedeno: 

„Platný zákon o odpadech zatím neumožňuje 

plnohodnotné využití dat Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP) pro evropský statistický 

systém. Nový návrh zákona o odpadech v jeho současné 

podobě, č. j. OVA 941/16, jehož účinnost se předpokládá 

od 1. ledna 2018, neumožňuje využití dat Integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 

pro evropský statistický systém. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem návrhu nového 

zákona o odpadech, který byl předložen do vlády ke 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARJB46UR)



 4 

 

Resort 

 

 

Připomínka 

 

Vypořádání 

schválení do konce září 2016, je dále posílit principy 

evropské hierarchie nakládání s odpady, odklon odpadů 

ze skládek, zvýšení podílu recyklace, znovuvyužití 

odpadů a přechod na jednotný evidenční systém 

využívání odpadových dat v ČR, a je proto klíčové, 

co nejrychlejší projednání a schválení tohoto zákona. 

Pokud by ČSÚ měl v budoucnosti přebírat údaje 

z administrativního systému dat MŽP a plnit s jejich 

pomocí požadavky evropského statistického systému, 

resp. Eurostatu a dalších uživatelů, musí dojít v tomto 

období k naplnění řady předpokladů (např. zavedení 

hlášení a evidence odpadů na úrovni podniků, tzn. za 

IČO, harmonizace katalogových čísel odpadů 

a klasifikace využívání odpadů v souladu s nařízením 

č. 2150/2002 o statistice odpadů atd.), které budou 

detailně specifikovány ve výstupu po uskutečnění auditu 

ISPOP.  

Pro plnohodnotné využití dat ISPOP k plnění požadavků 

evropského statistického systému je třeba do konce října 

2016 zahájit audit ISPOP.  

Auditorská skupina by byla složena z pracovníků 

Eurostatu, ČSÚ, MŽP, CENIA, ÚV, MPO a nezávislých 

odborníků, na kterých se shodnou účastníci tohoto 

ujednání, a byla ustanovena do konce září 2016. 

Splnění případných předpokladů z uvedeného auditu, 

které by umožnilo využití informačního systému MŽP 

pro potřeby evropského statistického systému ze strany 

zúčastněných, lze očekávat po realizaci příslušných změn 

ISPOP včetně legislativních a po uplynutí cca 2 let od 

uvedení tohoto nového systému do provozu. Na konci 

tohoto období se uskuteční cca 2 roky paralelního 

zjišťování a poté budou vyhodnoceny možnosti úplného 

přechodu na administrativní zdroj dat, nebo bude 

rozhodnuto o pokračování ve statistickém zjišťování Odp 

5-01.“ 

K příloze č. 2 – ke statistickým zjišťováním prováděným Ministerstvem kultury: 

 Obecně doporučujeme přehodnotit časové rozpětí ve vyplňování výkazů, které se používají ke střednědobému 

a dlouhodobému výhledu, a to zejména v případě zjišťování ze strany Ministerstva kultury. Municipality jsou 

v současné době zahlceny různými výkazy ve stejném období roku, což se může projevit na kvalitě jejich zpracování. 

Dle našeho by bylo optimální rozložit výkazy do širšího časového horizontu a sbírat požadovaná data v průběhu 

celého kalendářního roku. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za doporučující. 

 

Vysvětleno. 

 

Doporučující stanovisko MV k přehodnocení časového 

rozpětí ve vyplňování výkazů není možné akceptovat. 

Statistické výkazy Kult (12 zjišťování) jsou zasílány cca 

10 tis. zpravodajským jednotkám, jejichž zřizovateli jsou 

kraje, obce a města z 50 %, dále pak podnikatelské 

subjekty a neziskové organizace. 

I když je zřizovatelem kulturního subjektu municipalita, 

statistický výkaz vyplňuje přímo kulturní subjekt 

(divadlo, muzeum, památka apod.).  

Statistická zjišťování jsou prováděna elektronicky, což 
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šetří zpravodajským jednotkám čas. 

Rozložení zjišťování v průběhu celého roku není možné 

s ohledem na termíny využití výsledků pro další výstupy 

či analýzy. Jedná se o analýzy pro MK, pro sestavování 

satelitního účtu kultury v součinnosti s ČSÚ, předávání 

výsledků pro UNESCO a Eurostat apod. 

 

K odůvodnění: 
 Uvítali bychom v rámci odůvodnění vyčíslení finančních dopadů navrhované vyhlášky ve vztahu k obcím. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za doporučující. 

 

Akceptováno jinak. 
 

Vyčíslení finančních dopadů navrhované vyhlášky 

ve vztahu k obcím bude součástí odůvodnění k vyhlášce 

o Programu statistických zjišťování na rok 2019 

a na další roky. 

11.  Ministerstvo zahraničních věcí 

Č. j. 111236/2017-OPL 
Bez připomínek. 

 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví  

Č. j. MZDR 37689/2017/LEG 

 

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 

 

Připomínky: 

Ministerstvo zdravotnictví požaduje zohlednit níže uvedené připomínky. 

 

K příloze č. 2 návrhu vyhlášky část E) Ministerstvo zdravotnictví 

 

Ke statistickému zjišťování 

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:  

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb 

(s přílohami) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 2-01 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Požadujeme  
- v písmenu b) větu první uvést ve znění: „Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb poskytující lůžkovou 

péči (organizační složky státu a příspěvkové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování 

zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele), kteří uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné 

předpisy o platu.“, 

- na konec textu písmene b) doplnit větu: „Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči ve více 

zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje 

každé takové zařízení samostatně.“. 

 

Odůvodnění: V první odrážce jde o upřesnění terminologie. Ve druhé odrážce jde o upřesnění strukturalizace výběru 

zpravodajských jednotek, které umožní sledovat kategorie zaměstnanců jednotlivých poskytovatelů zdravotních 

služeb podle jejich začlenění do jejich jednotlivých zařízení, to je podle podrobnějších územních jednotek 

poskytovatele. Poskytovatel zdravotních služeb sdružuje např. několik nemocnic v různých okresech, což by 

znamenalo kumulaci vykazovaných údajů na centrální sídlo poskytovatele, což může významně zkreslit strukturu sítě 

poskytovaných zdravotních služeb. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARJB46UR)
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4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním 

vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 3-01 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Požadujeme na konec textu písmene b) doplnit větu: „Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou 

péči ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz 

vyplňuje každé takové zařízení samostatně.“. 

 

Odůvodnění: Viz odůvodnění druhé odrážky připomínky k formuláři E (MZ) 2-01. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu  

zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 4-01 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Požadujeme písmeno b) uvést ve znění:  

 

„b) Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb neposkytující lůžkovou péči bez ohledu na 

jejich zřizovatele, včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pokud poskytovatel zdravotních služeb 

(fyzická nebo právnická osoba) poskytuje zdravotní služby ve více zařízeních, která jsou samostatnými organizačními 

a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé takové zařízení samostatně.“. 

 

Odůvodnění: Viz odůvodnění připomínky k formuláři E (MZ) 2-01. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních 

služeb – lůžkové zařízení 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-02 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Požadujeme v písmenu b) větu první uvést ve znění: „Výkaz vyplňují poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na 

jejich zřizovatele.“. 

 

Odůvodnění: Jde o upřesnění terminologie. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků 

a potravin pro zvláštní lékařské účely 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULŘE: E (MZ) 7-02 

písm. d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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Požadujeme písmeno d) uvést v tomto znění: 

 

„d)  Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: pololetní 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 

za období k 30. červnu: do 31. července 2018 

za období k 31. prosinci: do 31. května 2019“. 

 

Odůvodnění: Upřesňují se a doplňují lhůty k poskytnutí údajů pro každé pololetí zvlášť, vzhledem k tomu, že se jedná 

o výkaz pololetní. 

 

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na   odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 4-01 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 
Požadujeme v písmenu b) větu druhou uvést ve znění: „Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více 

zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé 

takové zařízení samostatně.“. 

 

Odůvodnění: Viz odůvodnění druhé odrážky připomínky k formuláři E (MZ) 2-01. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

 13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky 

a speciálního zdravotnického materiálu 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: T (MZ) 2-01 

písm. b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Požadujeme v písmenu b) větu druhou uvést ve znění: Pokud poskytovatel poskytuje lůžkovou péči ve více 

zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz vyplňuje každé 

takové zařízení samostatně.“. 

 

Odůvodnění: Jde o formulační úpravu navazující na úpravu požadovanou v připomínce k formuláři E (MZ) 2-01 

a E (MZ) 3-01. 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 1-99 

písm. d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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Požadujeme v písmenu d) slova „zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení“ nahradit 

slovy „poskytovatele zdravotních služeb“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o uvedení názvu výkazu do souladu s faktickým stavem, resp. poskytovatel zdravotních služeb vyplňuje toto 

hlášení pouze při jeho vzniku. Dále se jedná o změnu terminologickou spočívající v nahrazení termínu „zdravotnické 

zařízení“ termínem „poskytovatel zdravotních služeb“ ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. Ministerstvo zemědělství 

Č. j. 47023/2017-MZE-12153 

 

K vypořádání připomínek je určen 

Mgr. Robert Pavloušek 

robert.pavlousek@mze.cz  

tel.: 221812279. 

Ing. Renata Sikora 

renata.sikora@mze.cz 

 

Připomínky: 

 
1. U statistického zjišťování Roční výkaz o hospodaření v lesích (Les (MZe) 1-01) došlo dle Přílohy 2. vyhlášky 

oproti předcházejícímu období ke změně použité metody statistického zjišťování z vyčerpávajícího zjišťování na 

výběrové. Žádáme Vás o přizpůsobení textu současné úpravě, tedy dále vyžadovat metodu vyčerpávajícího 

zjišťování. 

      Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

 

2. Měsíční výkaz o nákupu mléka (Odbyt (MZe) 6-12) představuje duplicitu v položce „Nákup syrového mléka 

z ČR celkem (producenti, organizace producentů, odbytová družstva) bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami - 

Množství v tis. litrů“, která je zároveň sledována SZIF prostřednictvím hlášení prvního kupujícího. 

 

Data zpracovávaná SZIF jsou v souladu s evropskou i národní legislativou a dále předmětem ověřování 

prostřednictvím kontroly na místě. Dle názoru SZIF je možné využít zdroj dat SZIF a uvedenou položku 

z hlášení odstranit. Případně navrhujeme převést další položky pod sledování SZIF, které jsou plně 

elektronizované. 

Vysvětleno. 

 

Sekce ekonomiky a informačních technologií MZe, která 

je zodpovědná za výkon státní statistické služby, 

doporučuje zachovat zjišťování  Odbyt (MZe) 6-12 

v nezměněné podobě. 

Pokud SZIF (dále jen „fond“) údaje o objemu 

nakoupeného mléka prvnímu kupujícími od výrobců 

v ČR vykázané jednotlivými poskytovateli dat 

ministerstvu předá a údaje budou vyhodnoceny jako 

vhodné z hlediska metodického, lze údaj o objemu 

nakoupeného mléka z výkazu Odbyt (MZe) 6-12 

odstranit a nahradit ho údajem zjišťovaným fondem.  

Pro posouzení je však potřebná časová řada za delší 

období. Ke snižování administrativní zátěže touto cestou 

nelze přistupovat v případě, že by došlo k ohrožení 

kvality dat.  Pokud např. bude ve výkaze Odbyt (MZe) 6-

12 odstraněn údaj o objemu nákupu (ř. 01, sl. 1) a bude 

pro potřeby zpracování přebírán od fondu, bude muset 

dojít k odstranění nepovinného sloupce „d“ průměrná 

cena mléka, který plní hlavně kontrolní účel a je 100 % 

respondentů vyplňován.  

V souvislosti s nepříznivým vývojem trhu s mlékem 

a s ohledem na požadavky uživatelů a časté připomínky 

zemědělské veřejnosti a příslušných nevládních 

organizací  považujeme za důležité dosavadní konstrukci 

zatím ponechat v nezměněné podobě, a to  v zájmu 

získání co nejpřesnějšího údaje o nákupní ceně mléka.  

Pro úplnost upozorňujeme na očekávané změny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARJB46UR)
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v zemědělských produkčních statistikách, jejichž součástí 

je statistika mléka,  které budou implementovány 

nařízením SAIO, (framework Regulation on Statistics on 

Agricultural Input and Output/Rámcové nařízení 

o statistice zemědělských vstupů a výstupů). Z tohoto 

pohledu považujeme návrhy na změnu výkazu 

a využití administrativního zdroje dat za předčasné. Jsme 

přesvědčeni, že je v prvé řadě nezbytné sledovat 

projednávání nové evropské statistické legislativy 

a zavést do statistiky mléka změny, které nová legislativa 

požaduje, i se zohledněním potřeb  uživatelů na národní 

úrovni. 

14.  Ministerstvo životního prostředí 

Č. j. MZP/2017/110/98 
Bez připomínek.  

15. Úřad vlády České republiky:   

- Ministr a předseda LRV 
Č. j. 21094/2017-SLP 
 

K vypořádání připomínek je určena 

Mgr. Petra Kalenská, tel. 296 153 561, 

e-mail: kalenska.petra@vlada.cz. 

 

 

Připomínky - zásadní: 

Úvod 
K uvedenému materiálu mám pouze dvě zásadní připomínky, které v případě jejich vyhovění by mohly napomoci ke 

zlepšení ochrany lidských práv osob žijících v České republice. 

 

1. K příloze č. 2 – doplnit Ministerstvo spravedlnosti a statistické zjišťování dětských obětí 

 

Navrhuji, aby v rámci statistického zjišťování byl zahájen monitoring počtu obětí trestných činů mladších 18 let (tedy 

dětských obětí), rozdělený dle pohlaví, věkových skupin (do 6 let, do 15 let a do 18 let) a národnosti a státní 

příslušnosti. Tyto informace by měly být dostupné nejen k jednotlivým trestným činům, ale i k jednotlivým 

skutkovým podstatám, aby bylo možné zjistit, k jakému konkrétnímu jednání došlo. 

 

Monitoring obětí dle trestných činů nyní provádí Ministerstvo spravedlnosti jen ve velmi obecné míře, tedy oběti jsou 

rozděleny do čtyř kategorií, kterými jsou dítě, žena, muž a senior. To je však nedostatečné. Sbírání navržených údajů 

je nezbytné ke zjišťování okruhu zranitelných skupin, které se stávají častěji obětí trestných činů. Tyto informace 

umožní lépe předcházet těmto trestnými činům a lépe zacílit prevenci kriminality páchané na dětech.  

 

V dané souvislosti je nutné upozornit, že Česká republika se zavázala k předávání informací o naplňování Opčního 

protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (č. 74/2013 Sb. 

m. s.). Sledování navržených údajů je vyžadováno tímto protokolem a bez těchto informací nebude možné podat 

adekvátní zprávu o plnění závazků České republiky vyplývajících z tohoto protokolu. Informace o věku, pohlaví 

a národnosti a státní příslušnosti dětských obětí rozdělené dle jednotlivých skutkových podstat (prodej dítěte za 

účelem sexuálního vykořisťování, přenosu orgánů či zapojení dítěte do nucené práce) jsou požadovány po České 

republice na základě tohoto protokolu a je tedy nezbytné je začít sledovat. 

 

Jsem si vědom skutečnosti, že národnost je dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů citlivý údaj, 

který je možné zpracovávat jen ze zákonem stanovených důvodů. Národnost jako citlivý údaj je tak možno 

zpracovávat na základě § 9 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb., jelikož se jedná o zpracování údajů při předcházení 

trestné činnosti na základě zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v daném případě zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky. 

 

Navrhuji doplnit do přílohy č. 2 novou položku – Ministerstvo spravedlnosti, bod 1.A (MSP) 1-01.0 Roční 

výkaz o činnosti orgánů činných v trestním řízení. 

Vysvětleno. 

Návrhy na zařazení statistických zjišťování prováděných 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady 

do Programu statistických zjišťování na rok 2018 měly 

být předloženy Českému statistickému úřadu nejpozději 

do 31. května 2017, a to podle vyhlášky č. 394/2001 Sb., 

kterou se stanoví postup při přípravě Programu 

statistických zjišťování. 

Pro tento návrh není dostatečný časový prostor pro jeho 

zpracování i z dalších důvodů. U všech návrhů na 

statistická zjišťování se posuzuje jejich věcný obsah 

plynoucí z požadavků na tvorbu výstupních ukazatelů, 

který je konfrontován se zátěží respondentů, dále 

očekávaná kvalita vstupních a výstupních ukazatelů, 

dodržení statistického účelu zjišťování, zabezpečení 

ochrany osobních a individuálních údajů a zda není 

možné pro šetření využít administrativní zdroje dat. 

Primárním podnětem pro zavedení statistického šetření je 

plnění mezinárodních právních předpisů. Upozorňujeme, 

že z uvedeného Opčního protokolu žádné povinnosti na 
předávání dat nevyplývají. 

Nezbytná je zejména konzultace s dotčenými orgány, 

v tomto případě s Ministerstvem spravedlnosti a orgány 

činnými v trestním řízení dle § 12 odst. 1 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

v platném znění. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARJB46UR)
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2. K příloze č. 2 – doplnit položku E) – Ministerstvo zdravotnictví, bod 1.A (MZ) 1-01.- Roční výkaz o činnosti 

poskytovatele zdravotních služeb 
Navrhuji, aby v rámci statistického zjišťování byl zahájen monitoring počtu provedených sterilizací, realizovaných              

u nezletilých dětí a osob omezených ve svéprávnosti. Jedná se o nenáročný sběr dat, u kterého není třeba vstupovat do 

zdravotnické dokumentace pacienta, bylo by možno jej činit za pomoci prostého zjišťování počtu uskutečněných 

setkání odborných komisí, které musí být před realizací daného zákroku svolány. Významná by pak jistě byla                         

i informace o tom, v kolika případech souhlas komise nebyl dán.  

 

Je třeba vyzdvihnout, že Česká republika je vázána závěrečnými doporučeními Výboru CEDAW ze dne 7. března 

2016, dle nichž je povinna monitorovat data týkající se situace žen se zdravotním postižením, zejména pak hrozbu 

protiprávní sterilizace (zejména čl. 37 ve spojení s čl. 28 a násl. závěrečných doporučení). Navrhovaný krok tedy 

povede k plnění našich mezinárodních závazků.  

 

Navrhuji doplnit do přílohy č. 2, položka E)  - Ministerstvo zdravotnictví, bod 1.A (MZ) 1-01. - Roční výkaz 

o činnosti poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Akceptováno a vysvětleno. 

 

V příloze č. 2, položce E, je uvedený výkaz A (MZ) 1-01 

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. 

 

Části údajů uvedených v připomínkách budou sledovány 

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 to 

konkrétně v Národním registru hrazených zdravotních 

služeb (NRHZS). NRHZS, který je vyvíjen na základě 

novely zákona o zdravotních službách realizovanou 

zákonem č. 147/2016 Sb. Předpoklad plné funkčnosti 

registru je v roce 2018. 

 

Obsah statistického zjišťování výkazu A (MZ) 1-01 - 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

bude rozšířen o počet realizovaných sterilizací v členění 

na muže a ženy, osoby nezletilé a osoby omezené ve 

svéprávnosti, a to v odbornostech chirurgie, pediatrie, 

urologie, gynekologie. Ministerstvo zdravotnictví/Ústav 

zdravotnických informací a statistiky navrhne 

Ministerstvu spravedlnosti a Úřadu vlády ČR schůzku, 

jejímž obsahem bude analýza dalších zdrojů, tj. registrů 

v rámci Národního zdravotnického informačního 

systému, které by mohly zkvalitnit monitoring počtu 

sterilizací. 

16. Úřad vlády České republiky:   

- Odbor kompatibility  
Č. j. sine-KOM 

 

 

Vypracovala: Mgr. Petra Procházková 

tel. 296 153 303, 

prochazkova.petra@vlada.cz 

 

Připomínky: 

 

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. V poznámce pod čarou č. 1 navrhujeme u směrnice Rady o čištění městských odpadních vod uvádět její číslo, 

tj. směrnice Rady 91/271/EHS. 
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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2. Z poznámky pod čarou č. 2 navrhujeme vypustit nařízení Komise (ES) č. 2336/2003, které bylo zrušeno 

prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185. Nutno také zohlednit v tabulce v části C) odůvodnění a v příloze 

návrhu.  

Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

V poznámce pod čarou dále navrhujeme u nařízení Komise (ES) č. 586/2001 nahradit slovo „Rady“ slovem 

„Komise“. Název nařízení je nutno upravit také v tabulce v části C) odůvodnění a v příloze návrhu.  
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

3. V Seznamu předpisů EU v tabulce v části C) odůvodnění postrádáme nařízení Komise (EU) č. 93/2013. 

Navrhujeme doplnit. Připomínka se týká také poznámky pod čarou č. 2 návrhu vyhlášky. 
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

Dále, k nařízení Komise (EU) č. 479/2010 navrhujeme doplnit poslední změnu – celex 32017R1185. Obdobně 

u nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 navrhujeme doplnit změnu – celex 32009R0251. 
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

U nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 navrhujeme nahradit celex 32008R0364 celexem 

32008R0747. 
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

Rozhodnutí Komise 92/446/EHS dle databáze EUR-LEX již není platné. Navrhujeme vypustit. Uvedené má vliv i na 

znění příloh.  
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

Sdělení Komise, ze kterého vychází statistické zjišťování č. 13 v příloze č. 1 návrhu vyhlášky (Roční výkaz 

odvětvových ukazatelů v lesnictví), doporučujeme doplnit do tabulky v odůvodnění obsahující Seznam předpisů EU. 
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 

4. Upozorňujeme na řadu chybějících srovnávacích tabulek – např. k 31996L0016, 31991L0271, 32013R0525, 

31998L0070, 32009L0028, 32009L0119, 32012L0027, 32003R0091, 32006R1365, 32012R0070, 32005R0184. 

Nutno doplnit. 

Vysvětleno. 

 

ČSÚ srovnávací tabulky k právním aktům EU ve 

své gesci vložil do 19. 7. 2017 do databáze ISAP. 

Vnitrostátními gestory právních aktů zmíněných 

v připomínce jsou MZe, MŽP, MPO, MD, SSHR a ČNB, 

kterým ČSÚ zaslal 19. 7. 2017 upozornění (v kopii 

rovněž Odboru kompatibility Úřadu vlády - 

Novakova.Hana@vlada.cz,Prochazkova.Petra@vlada.cz).  

5. V návrhu vyhlášky v příloze č. 2 u statistického zjišťování Dop (MD) 1-12 navrhujeme upravit celex – 

32003R0091.  
Akceptováno, text upraven podle připomínky. 
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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.  

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. 21096/2017-OMP 

Bez připomínek.  

18. Úřad vlády České republiky: 

- Kabinet vedoucího Úřadu vlády  

Č. j. 21097/2017-OPP 

Bez připomínek.  

19. Česká národní banka 

Č. j. 2017/106594/CNB/001 
Bez připomínek.  

20. Nejvyšší kontrolní úřad 

Č. j. 140/17-NKU140/463/17 
Bez připomínek.  

21. Úřad pro ochranu osobních 

údajů 

Č. j. UOOU-07745/17-2 

Bez připomínek.  

22. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže 
Č. j. ÚOHS-L0135/2017/OS-

23906/2017/440/LRy 

Bez připomínek.  

23. Český úřad zeměměřický 

a katastrální 

Č. j. ČÚZK-09248/2017-11 

Bez připomínek.  

24. Český telekomunikační úřad 

Č. j. ČTÚ-47 605/2017-606 
Bez připomínek.  

25. Správa státních hmotných 

rezerv 

Č. j. 11157/17-SSHR 

Bez připomínek.  

26. Český báňský úřad 

Č. j. 25647/2017-ČBÚ 
Bez připomínek.  

27. Hospodářská komora ČR 

Č. j. sine 

Bez připomínek.  
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28. Agrární komora ČR 

Č. j. 15/PŘ/2017 

 

K vypořádání připomínek je určen 

dolezal@akcr.cz  

Připomínky: 

Navržené úpravy statistického zjišťování jsou zásadní.  

 

I. Nákup mléka: objem a hodnota nákupu ......... 

Současný stav:  

ř.102./1 Doplatky a srážky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci  

(z řádku č. 102) 

 

Návrh pro rok 2018: 

ř.102./1 Doplatky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci 

ř.102./2 Srážky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci 

 

Metodické vysvětlivky 
ř. 102.1 Uvádí se celková hodnota cenových doplatků vztahujících se ke zpeněžovanému mléku v tis. Kč. 

zaokrouhleně v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za minulá období ve sledovaném roce.  

 

ř. 102.2. Uvádí se celková hodnota cenových srážek vztahujících se  ke zpeněžovanému mléku v tis. Kč. 

zaokrouhleně v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za minulá období ve sledovaném roce.  

 

Kontrolní součet  

sl.2, ř.101+ sl.2, ř.102.1 - sl. 2, ř.102.2. + sl.2, ř.102 předcházejícího měsíce = sl.2, ř.102 sledovaného měsíce. 

 

Komentář  
k měsíčním výstupům statistického zjišťování  

Současné znění komentáře rozšířit o statistickou informaci souhrnného měsíčního výstupu  

sl.2, ř.102.1 Doplatky za minulá období ....... a sl.2, ř.102.2. Srážky za minulá období ......... 

 

Dle § 2 odstavec b) Zákona 89/95 Sb. se nejedná o údaje důvěrné. Zveřejnění neumožňuje indentifikaci jednotlivé 

právnické osoby.   

 

Vysvětleno. 

 

Vypořádání připomínky bylo vysvětleno na společném 

jednání dne 6. 9. 2017 se zástupci Agrární komory ČR, 

Ministerstva zemědělství a Českého statistického úřadu. 

 

Připomínka se netýká textu vyhlášky, ale podoby výkazu. 

 

Ukazatel „doplatky a srážky za minulá období“ je uváděn 

ve výkaze na základě připomínky Agrární komory ČR 

k návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na 

rok 2017 v dohodnutém znění (tj. včetně vysvětlivek). 

S návrhem rozdělit ukazatel „doplatky a srážky za minulá 

období“ na ukazatel „doplatky za minulá období“ 

a „srážky za minulá období“ včetně uvedení těchto 

hodnot v komentáři k měsíčním výstupům Ministerstvo 

zemědělství nesouhlasí. 

Doplatky a srážky se využívají pouze pro výpočet 

průměrné nápočtové ceny mléka od začátku roku, která je 

zveřejňována. Pro tento účel je sledování doplatků 

a srážek jako souhrnného ukazatele dostačující a není 

nutné doplatky a srážky sledovat separátně. 

 

 

II. Odbyt (Mze) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka za měsíc ..... 2018. 

 

Současný stav: 

sl.2, ř.03 Doplatky a srážky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci (z řádku č. 02) 

Návrh pro rok 2018: 

ř.03.1 Doplatky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci 

ř.03.2 Srážky za minulá období vyúčtované ve sledovaném měsíci 

 

Metodické vysvětlivky 

 
ř. 03.1 Uvádí se celková hodnota cenových doplatků vztahujících se ke zpeněžovanému mléku v tis. Kč. zaokrouhleně 

v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za minulá období ve sledovaném roce.  

 

ř. 03.2. Uvádí se celková hodnota cenových srážek vztahujících se  ke zpeněžovanému mléku v tis. Kč. zaokrouhleně 

v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za minulá období ve sledovaném roce.  

 

Vysvětleno. 
 

Vypořádání připomínky bylo vysvětleno na společném 

jednání dne 6. 9. 2017 se zástupci Agrární komory ČR, 

Ministerstva zemědělství a Českého statistického úřadu. 

 

Připomínka se netýká textu vyhlášky, ale podoby výkazu. 

 

Ukazatel „doplatky a srážky za minulá období“ je uváděn 

ve výkaze na základě připomínky Agrární komory ČR 

k návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na 

rok 2017 v dohodnutém znění (tj. včetně vysvětlivek). 

S návrhem rozdělit ukazatel „doplatky a srážky za minulá 

období“ na ukazatel „doplatky za minulá období“ 

a „srážky za minulá období“ včetně uvedení těchto 

hodnot v komentáři k měsíčním výstupům Ministerstvo 

zemědělství nesouhlasí. 
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Kontrolní součet  

sl.2, ř.01+ sl.2, ř.03.1 - sl. 2, ř.03.2. + sl.2, ř.01 předcházejícího měsíce =  sl.2, ř.02 sledovaného měsíce. 

 

Komentář  
k měsíčním výstupům statistického zjišťování  

Současné znění komentáře rozšířit o statistickou informaci souhrnného měsíčního výstupu sl.2, ř.03.1 Doplatky                  

za minulá období ....... a sl.2, ř.03.2. Srážky za minulá období ......... 

 

Dle § 2 odstavec b) Zákona 89/95 Sb. se nejedná o údaje důvěrné. Zveřejnění neumožňuje indentifikaci jednotlivé 

právnické osoby.   

 

Doplatky a srážky se využívají pouze pro výpočet 

průměrné nápočtové ceny mléka od začátku roku, která je 

zveřejňována. Pro tento účel je sledování doplatků 

a srážek jako souhrnného ukazatele dostačující a není 

nutné doplatky a srážky sledovat separátně. 

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. 944/2017-1200 

Bez připomínek.  

34. Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský 

Bez vyjádření.  

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.  

43. Státní zemědělský intervenční 

fond 

Bez vyjádření.  

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.  
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49. Asociace krajů Bez vyjádření.  

50. Kraj Hl. m. Praha 

Č. j. S-MHMP1211797/2017 
Bez připomínek.  

51. Středočeský kraj 

Č. j. OLP/JPS 

Bez připomínek.  

52. Jihočeský kraj 

Č. j. KUJCK/95234/2017 
Bez připomínek.  

53. Plzeňský kraj 

Č. j. ZN/1/PRÁV/17 
Bez připomínek.  

54. Karlovarský kraj 

Č. j. 1831/LP/17 
Bez připomínek.  

55. Ústecký kraj 

Č. j. 328/LP/2017 
Bez připomínek.  

56. Liberecký kraj 

Č. j. 1785/2017-01 
Bez připomínek.  

57. Královéhradecký kraj 

Č. j. KUKHK-26360/OP/2017 
Bez připomínek.  

58. Pardubický kraj 

Č. j. KrÚ 52899 
Bez připomínek.  

59. Kraj Vysočina Bez vyjádření.  

60. Jihomoravský kraj 

Č. j. JMK 110 579/2017 
Bez připomínek.  

61. Olomoucký kraj 

Č. j. KUOK 82007/2017 
Bez připomínek.  

62. Zlínský kraj 

Č. j. 52324/2017 
Bez připomínek.  

63. Moravskoslezský kraj 

Č. j. MSK 99304/2017 
Bez připomínek.  

 

 

V Praze dne 22. září 2017 

  

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 
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