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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
V. 

 
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy ČSÚ č. j. CSU-02291/2018-01 dne 3. 8. 2018, s termínem dodání stanovisek do 24. 8. 2018. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Resort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 
Č. j. 165/2018-510-LV/4 
 
Osoby oprávněné k vypořádání 
připomínky: 
RNDr. Olga Kastlová  
tel.: 225 131 439 
e-mail: olga.kastlova@mdcr.cz  
odbor strategie  
Mgr. Petra Novotná  
tel.: 225 131 003 
e-mail: petra.novotna@mdcr.cz  
odbor legislativy 
 

Zásadní připomínka: 
Upozorňujeme na skutečnost, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 
o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách zrušilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice 
Rady 80/1119/EHS, které návrh vyhlášky zapracovává. S ohledem na výše uvedené proto požadujeme upravit celý 
předkládaný materiál tak, aby reflektoval tuto změnu. Zejména požadujeme upravit znění poznámky pod čarou č. 2 
návrhu vyhlášky, obecnou část odůvodnění (část C – Seznam předpisů Evropské unie vztahujících se k vyhlášce 
o Programu statistických zjišťování na rok 2019, Doprava) a rovněž přílohu č. 2 návrhu vyhlášky ve vztahu 
k využívání údajů získaných z čtvrtletních výkazů podle bodů č. 10 a 11 části A. 
 

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

2.   Ministerstvo financí 
Č. j. MF-19903/2018/1403-5 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínek: 
Zuzana Klinderová 
odbor 14 Financování kapitol státního 
rozpočtu I, odd. 1403 
e-mail: Zuzana.Klinderova@mfcr.cz 
tel.: 257043434 
 

Zásadní připomínky: 
1. K materiálu: 
 

1. Ministerstvo financí vede za účelem hodnocení a rozvoje platového systému Informační systém o platu 
a služebním příjmu (ISPSP). Z důvodu zajištění lepší vymahatelnosti datových souborů od subjektů, které 
nerespektují zákonnou povinnost, a v návaznosti na to očekávané vyšší vypovídací schopnosti sebraných dat 
požadujeme zařadit pololetní výkaz ISPSP do Programu statistických zjišťování prováděných Českým 
statistickým úřadem na rok 2019. 
 

Vysvětleno. 
Návrhy na zařazení nových statistických zjišťování 
do Programu statistických zjišťování na rok 2019 
prováděných Českým statistickým úřadem musí být 
předloženy Českému statistickému úřadu nejpozději 
do 28. února 2018 v souladu s vyhláškou č. 394/2001 Sb., 
kterou se stanoví postup při přípravě Programu 
statistických zjišťování. Součástí návrhu musí být 
uvedení konkrétního statistického účelu. Zákon 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, umožňuje získávání a zpracování 
údajů pouze pro statistické účely. Vzhledem k tomu, že 
primární účel zjišťovaných údajů ISPSP je jiný než 
statistický, nelze pololetní výkaz ISPSP zařadit 
do Programu statistických zjišťování. 

 
2. Požadujeme informovat Ministerstvo financí o připravovaných šetřeních a o jejich změnách a následnou 

detailní diskuzi v případě statistických šetření souvisejících s účetnictvím účetních jednotek veřejného sektoru 
nebo s informacemi obsaženými v účetních záznamech předávaných do Centrálního systému účetních 
informací státu, nebo v případě statistických šetření s významným administrativním dopadem na účetní 
jednotky veřejného sektoru, a to před rozesláním materiálů do připomínkového řízení. 
 
Odůvodnění: Ministerstvo financí není vždy včas detailně informováno o připravovaných šetřeních a o jejich 
změnách v případě statistických šetření souvisejících s účetnictvím účetních jednotek veřejného sektoru nebo 

Akceptováno. 
ČSÚ bude informovat Ministerstvo financí o nových 
a změněných statistických zjišťováních souvisejících 
s účetnictvím účetních jednotek veřejného sektoru, a to 
v dostatečném časovém předstihu před rozesláním 
materiálů do meziresortního připomínkového řízení. 
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s informacemi obsaženými v účetních záznamech předávaných do Centrálního systému účetních informací 
státu nebo v případě statistických šetření s významným administrativním dopadem na účetní jednotky 
veřejného sektoru. V této souvislosti lze jako příklad uvést postup Ministerstva financí, kdy v případě 
legislativní i metodické činnosti týkající se Pomocného analytického přehledu je Český statistický úřad, jako 
nejvýznamnější uživatel dat z tohoto účetního záznamu, ze strany Ministerstva financí pravidelně informován 
o každé zvažované legislativní úpravě tohoto účetního záznamu a příslušných metodických materiálů, a to 
ještě před rozesláním do připomínkového řízení. Pokud této připomínce nebude vyhověno, může docházet 
k významnému administrativnímu zatížení účetních jednotek a k požadování informací, které jsou již uvedeny 
v účetních záznamech předávaných do Centrálního systému účetních informací státu. 

 
 
3. V rámci předkládaného materiálu postrádáme konkrétní podobu vzorů jednotlivých zjišťování/výkazů. Bez 

příslušných vzorů není možné identifikovat, zda v rámci každého jednotlivého zjišťování nedošlo ke změně 
počtu položek zjišťování, ať už se jedná o jejich nárůst nebo snížení. Ve své podstatě může nastat situace, 
že v souhrnném počtu dojde ke snížení počtu vykazovaných zjišťování, ale zároveň dojde ke zvýšení počtu 
požadovaných položek v rámci jednotlivých výkazů. V návaznosti na tuto skutečnost tak v konečném efektu 
může namísto požadovaného snižování administrativní zátěže dojít ke zvýšení administrativní náročnosti při 
zpracování podkladů pro statistická zjišťování. 

 

Vysvětleno. 
ČSÚ a MF se dohodnou na efektivnějším způsobu 
vzájemné výměny informací o připravovaných 
zjišťováních MF a ČSÚ, a to v rámci harmonogramů 
jejich přípravy. 

 
4. Ze žádného materiálu nevyplývá, jakým způsobem je prováděn výběr vzorku zpravodajských jednotek pro 

jednotlivá individuální zjišťování. A tedy zda je tato metodologie zachycena alespoň v interních předpisech 
Českého statistického úřadu tak, aby výběr vzorku probíhal transparentně a s deklarovaným cílem Českého 
statistického úřadu snižovat administrativní náročnost.  

 

Vysvětleno. 
Ke každému statistickému zjišťování je vypracován 
technický projekt, ve kterém jsou detailně uvedena 
kritéria výběru tak, aby výběrový soubor reprezentoval 
cílovou populaci a zajistil produkci kvalitních 
statistických informací. V projektu je rovněž popsán celý 
proces zpracování dat.  
Technické projekty jsou interními materiály ČSÚ. 
 

 
5. Vzhledem k procesu zefektivňování výkonu státní statistické služby spočívající v maximalizaci využití 

administrativních zdrojů státní (veřejné) správy s cílem minimalizovat administrativní zátěž pro všechny 
zpravodajské jednotky upozorňujeme, že MF ČR disponuje novými zdroji (hotovostními údaji) o hospodaření 
některých vládních institucí, a to na základě plnění povinností a) podle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru 
vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a b) podle § 9a zákona č. 551/1991 Sb., 
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., a podle § 13a zákona 
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona 
č. 24/2017 Sb. V této souvislosti se pak nabízí otázka o další nezbytnosti provádět tato statistická zjišťování 
v předepsané míře s ohledem na možné vznikající duplicity při plnění povinností některých vládních institucí: 
a) Roční výkaz zdravotních pojišťoven (Zdp 5-01, v pořadí jako 27. v Příloze č. 1) (Pozn.: Zde by se navíc 
mohl krýt např. ukazatel o počtu zaměstnanců ZP se statistickými zjišťováními MZ z přílohy č. 2, a to E (MZ) 
4-01 a H (MZ) 2-01.) b) Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce (VPI 3-04, v pořadí jako 
30. v Příloze č. 1), c) eventuálně Roční výkaz vybraných vládních institucí (VI 1-01, v pořadí jako 32. 
v Příloze č. 1), u něhož je použitou metodou pouze výběrové zjišťování, a d) Pololetní výkaz o ekonomice 
poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení (E (MZ) 6-02, v pořadí jako E6. v Příloze č. 2). Tímto 
žádáme ČSÚ, popř. Ministerstvo zdravotnictví pro případ d) výše o posouzení těchto možných duplicit 
a přehodnocení dalšího smyslu uvedených statistických zjišťování, samozřejmě mimo jiné i s ohledem 
na rozdílnou strukturu sledovaných položek (ukazatelů) a na rozdílnou periodicitu a bázi předmětných údajů 

Vysvětleno. 
Statistická šetření jsou využívána k sestavení národních 
účtů včetně EDP podle mezinárodních standardů, které 
jsou legislativně ukotveny (zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 
2013 o Evropském systému národních a regionálních 
účtů v Evropské unii, v platném znění, a nařízení Rady 
(ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití 
Protokolu o postupu při nadměrném schodku, 
připojeného ke Smlouvě o založení Evropského 
společenství, v platném znění). 
Jedním ze základních principů je akruální princip a z toho 
důvodu jsou základním datovým zdrojem pro účty 
sektoru vládních institucí administrativní data ve formě 
účetních záznamů (z účetních výkazů) většiny vládních 
institucí, včetně údajů z Integrovaného informačního 
systému Státní pokladny (IISSP), a tím i Pomocného 
analytického přehledu (PAP). Údaje na hotovostní bázi 
jsou používány pouze výjimečně (za tzv. rozpočtové 
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získaných na základě zákonných norem a na základě programu statistických zjišťování podle podzákonné 
právní úpravy. 

 
 

organizace) a se souhlasem Evropské Komise (Eurostatu) 
s tím, že řada těchto údajů se upravuje na bázi předpisu 
(např. daně, sociální příspěvky aj.). 
Cílem ČSU je snižovat administrativní zátěž i eliminovat 
metodické odlišnosti v obsahu (definici) řady ukazatelů 
a ve způsobu jejich zachycení v národních účetních 
systémech (kde např. stejné účetní případy jsou 
zachyceny na rozdílných syntetických účtech, nebo 
naopak ekonomicky rozdílné případy jsou zachyceny 
na jednom syntetickém účtu nebo jsou jinak pojímány, 
např. finanční leasing, renta z pozemků, dotace, úroky 
nebo finanční nástroje). Z těchto důvodů může vznikat 
i dojem duplicitního sledování položek. Uvedený přístup 
promítl ČSÚ právě do obsahu PAP (který mimo jiné 
umožnil větší harmonizaci ve způsobu účetních záznamů 
jednotek, které jej předkládají), a to v částech I. - XIII., 
a tím zrušil povinnost předkládat výkaz VPI 3-04  
a výkaz VI 1-01 jednotkám, které sestavují PAP. 
Uvedené části MF rozšířilo a spolu s dalšími částmi je 
využívá pro konsolidaci účetních záznamů státu. 
Vysvětlení k jednotlivým výkazům viz vypořádání 
připomínky č. 6. 

2. K Příloze č. 1 
 

6. K výkazům: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3 -04, Čtvrtletní 
výkaz o finančních ukazatelích P6 -04, Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví 
P 5 -01, Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích P 7 – 01, 
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce VPI 3 –04, Roční výkaz vybraných vládních institucí 
VI 1 -01. Protože nejsou k dispozici jednotlivé výkazy (jejich obsah a struktura), není možné zodpovědně 
vyhodnotit, zda shora uvedené „finanční ukazatele“ jsou či nejsou obsaženy v účetních záznamech 
a finančních údajích předávaných do Integrovaného informačního systému Státní pokladny, resp. jeho modulu 
Centrálního systému účetních informací státu, viz např. účetní závěrka, pomocný analytický přehled, 
pomocný konsolidační přehled, finanční výkazy apod. Doporučujeme tedy využívat přístupu 
do Integrovaného informačního systému Státní pokladny a v nejvyšší možné míře získávat „finanční 
ukazatele“ právě z tohoto informačního systému, oproti zasílání výkazů pro účely statistického zjišťování. 

 

Vysvětleno. 
Ukazatele uváděné v následujících statistických výkazech 
ČSÚ (ve čtvrtletní a roční periodicitě) se využívají pro 
sestavení položek národních účtů sektoru vládních 
institucí a kontrolu plnění maastrichtských kritérií 
(deficitu a dluhu vládních institucí). Jsou odrazem pojetí 
a způsobu účetních záznamů v národních účtech 
a rozdílného pojetí a způsobů zachycení v národních 
účetních systémech (které se ještě liší vzájemně mezi 
sebou). Z toho důvodu nelze jednotlivé položky - 
ukazatele (bez znalosti metodiky těchto systémů) 
automaticky srovnávat. 
 
Výkazy Zdp 3-04 a Zdp 5-01 – předkládají zdravotní 
pojišťovny spravující všeobecné zdravotní pojištění. 
Výkazy byly vytvořeny (v 90. letech) ve vazbě na 
principy a potřeby ESA a notifikací deficitu  
a dluhu vládních institucí, konzultovány s příslušnými 
pracovníky MF a pojišťovnami. Rovněž byly 
konzultovány s Eurostatem. Zaváděný „účetní“ systém 
zachycení aktivit zdravotních pojišťoven těmto 
pravidlům nevyhovoval a dosud nevyhovuje. 
 
Výkaz VPI 3-04 - statistický výkaz pro vybrané vládní 
a podobné instituce je unifikován pro vládní instituce, 
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za které nejsou účetní výkazy ve čtvrtletní periodicitě 
k dispozici (bez ohledu na jejich právní osobnost), např. 
veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. aj. 
Některé z těchto jednotek poskytují pouze vybrané údaje, 
a to o tvorbě nefinančních aktiv (vzhledem k tomu, že 
významným způsobem ovlivňují deficit vládních institucí 
a z jiných zdrojů nejsou tyto údaje k dispozici). 
 
Výkaz VI 1-01 (a) - Po zavedení nového účetního 
systému pro vybrané účetní jednotky (2010), zavedení 
Pomocného analytického přehledu (2012) a s možností 
přístupu k individuálním datům, byl rozsah statistického 
výkazu výrazně snížen a přizpůsoben velikosti územně 
samosprávných celků a příspěvkových organizací (u obcí 
podle počtu obyvatel a u příspěvkových organizací podle 
velikosti aktiv). Rozsah výkazu i počet jednotek 
sestavujících VI 1-01 je ovlivněn skutečností, že původní 
záměry na rozsah jednotek zasílajících PAP 
se nerealizovaly a údaje za sektor vládních institucí 
nemají být založeny na metodách odhadu. Mimo to 
na jednání každé mise k EDP je věnována pozornost 
množství a kvalitě zdrojových dat za místní vládní 
instituce. Jednotky předkládající PAP tento výkaz 
nepředkládají, tj. 1622 jednotek v roce 2017 (10,97 % 
z celkového počtu 17 798). Od roku 2014 došlo 
k dalšímu snížení statistické povinnosti používáním 
metody náhodného výběru, takže za rok 2017 výkaz VI 
1-01 sestavují pouze územní samosprávné celky (obce), 
dobrovolná sdružení obcí a místní PO v celkovém počtu 
9 739, tj. o 7 568 jednotek méně (o 43,7 % z celkového 
počtu 17 307 místních vybraných účetních jednotek); 
u malých obcí pod 1000 obyvatel došlo ke snížení cca o 3 
tisíce a v rámci NACE 85 – vzdělávání cca o 4 tisíce 
jednotek. Rozsah výkazu a jeho individuální položky jsou 
každoročně analyzovány se zřetelem k požadavkům ESA 
a změnám v účetnictví. 
Na základě zastoupení ČSÚ v pracovní skupině 
Centrálního systému účetních informací státu 
a ve spolupráci s MF se daří zvyšovat kvalitu dat v PAP 
(např. pomocí dalších kontrolních vazeb v systému IISSP 
formulovaných ČSÚ). To umožnilo, od roku 2016, snížit 
rozsah výkazu VI 1-01 (a) o oddíl A032 Finančních aktiv 
což je 114 ukazatelů, redukovat počet ukazatelů v oddíle 
A066 Struktury finančních aktiv a pasiv o 80 ukazatelů 
a v ostatních oddílech výkazu snížit počet o dalších 22 
ukazatelů (celkově o 48 %). 
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Výkaz VI 1 – 01 (b): Kromě výše uvedeného výkazu 
jsou, od roku 2016, vybrané územně samosprávné celky 
předkládající PAP a Městské části hl. m. Prahy (v počtu 
501 – 506 jednotek) obesílány výkazem VI 1-01 (b), 
jehož 13 ukazatelů vztahujících se k oblasti bydlení, není 
z administrativních zdrojů k dispozici. 
 
Výkaz NI 1-01 – statistické zjišťování je zaměřeno na 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání – tzv. neziskové organizace (jejichž počet 
v roce 2017 činil 118 591), a které jsou zatříděny do 
různých institucionálních sektorů. Zjišťování je založeno 
především na metodě statistického výběrového šetření 
s výjimkou jednotek zatříděných v sektoru vládních 
institucí. Za tyto jednotky je prováděno vyčerpávajícím 
způsobem, tj. za veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné 
instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy; 
za ostatní obecně prospěšné společnosti s počtem 
zaměstnanců od 10 osob. U dalších právních forem 
neziskových organizací se vyčerpávající šetření provádí 
s pětiletým cyklem. Předmětem analýzy zjištěných údajů 
je mimo jiné prověření správnosti jejich sektorového 
zatřídění. 
 
Výkaz P 6-04 (b) je zaměřen na veřejné korporace 
zatříděné v sektoru vládních institucí. Z toho důvodu je 
statistické zjišťování plošné. Tyto nejsou v IISSP. 
 
Výkaz P 5-01 zahrnuje i veřejné korporace v sektoru 
vládních institucí, zdůvodnění viz výkaz P 6-04 (b). 
 

 
7. K výkazům: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3 -04, Čtvrtletní 

výkaz o finančních ukazatelích P6 -04, Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví 
P 5 -01, Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích P 7 – 01, 
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce VPI 3 –04, Roční výkaz vybraných vládních institucí 
VI 1 -01. Žádáme o zaslání vzorů shora uvedených výkazů, abychom mohli provést porovnání požadovaných 
„finančních ukazatelů“ s položkami uvedenými v účetních záznamech předávaných do Centrálního systému 
účetních informací státu.  

 

Vysvětleno. 
ČSÚ a MF se dohodnou na efektivnějším způsobu 
vzájemné výměny informací o připravovaných 
zjišťováních MF a ČSÚ, a to v rámci harmonogramů 
jejich přípravy. 

Připomínky: 
 

1. Z odůvodnění (obecná část, kapitola A, str. 10) není jasné, o jaké změny se jedná v případě dvou ročních 
výkazů uvedených v pasáži Ministerstvo zemědělství v subkapitole 7 (Konzultace a zdroje dat), jestliže je 
ostatní text odůvodnění vůbec nezmiňuje. Navíc administrativní zátěž pro zpravodajské jednotky zůstává 
v případě Ministerstva zemědělství za roky 2018 a 2019 neměnná (320 tis. Kč). 

Akceptováno. 
Text v odůvodnění byl upraven následovně: 
„Změny ve struktuře sledovaných ukazatelů (odstranění 
položek „ostatní“) v oddílu I. Výroba krmných směsí 
pro zvířata určená k produkci potravin v „Ročním výkazu 
o výrobě průmyslových krmiv“ (Krmiva (MZe) 3-01) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4YFEWB2)
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 byly konzultovány s jedním z hlavních uživatelů - 
Spolkem pro komodity a krmiva. 
Na základě častých dotazů respondentů byla provedena 
metodická úprava u „Ročního výkazu o nákupu mléka, 
o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků“ 
(Mlék (MZE) 6-01). Byla upravena metodická 
vysvětlivka k ukazateli „Jiné použití“ (144) v oddílu IV. 
Roční výroba a užití mléka v mlékárnách. Ukazatel nově 
nebude obsahovat mléko dodávané do mlékáren.“ 
 
Jedná se o změny v metodice sledovaných ukazatelů, 
které mají nevýznamný vliv na výši administrativní 
zátěže zpravodajských jednotek. 
 

 
2. V odůvodnění na str. 21 (obecná část, kapitola G) doporučujeme v předposledním řádku prvního odstavce 

části 1. Obecně a v prostředním řádku třetí odrážky následujícího textu odstranit slovo „údajů“ za slovem 
„subjektů“. Pojem „subjekt údajů“ nedává žádný smysl.  
 

Vysvětleno. 
Pojem „subjekt údajů“ je jedním ze základních pojmů 
GDPR, kterým se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní 
údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva 
nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická 
osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící 
fyzické osobě, jelikož GDPR vylučuje svoji působnost 
na údaje o zesnulých osobách. 

 
3. Dáváme na zvážení, zda periodicita 2x měsíčně, byť pro velké subjekty s ročními tržbami nad 10 miliard Kč, 

není v rámci Výkazu o struktuře tržeb v maloobchodě (Ceny Ob 1-12, nově zavedené zjišťování v pořadí jako 
80.) již poněkud náročná a nadměrně zatěžující, vezmeme-li v potaz další povinnosti, které musí takový 
subjekt během měsíce splnit. Kromě toho zde není uveden důvod jejího zavedení. 
 

Vysvětleno. 
Periodicita 2x měsíčně je u statistického zjišťování 
Ceny Ob 1-12 realizována z důvodu dvojího využití dat.  
  
1. Údaje za 1. - 20. kalendářní den sledovaného období 
jsou podkladem pro statistiku spotřebitelských cen 
(výpočet inflace, která vychází začátkem následujícího 
měsíce a nelze čekat na údaje za celé období). 
  
2. Údaje za celé sledované období jsou podkladem 
pro ostatní statistiky (maloobchod, národní účty). 
 
Toto zjišťování negeneruje zátěž spojenou s vyplňováním 
formulářů, neboť jsou tyto údaje v dohodnuté struktuře 
přebírány od obchodních řetězců jako exporty z jejich 
pokladních systémů. Obchodní řetězce, které budou 
poskytovat data prostřednictvím zjišťování Ceny Ob 1-
12, nebudou vyplňovat přílohu/vložku týkající 
se struktury tržeb k „Měsíčnímu výkazu v obchodě 
a službách“ (SP 1-12) a „Ročnímu výkazu ekonomických 
subjektů vybraných produkčních odvětví“ (P 5-01).  
ČSÚ tímto způsobem sníží administrativní zátěž 
dotčených zpravodajských jednotek. 
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3.   Ministerstvo kultury  
Č. j. MK-S 8852/2018 OLP 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínek:  
Monika Lelovská 
odbor legislativní a právní 
Tel.: 257 085 260 
e-mail: monika.lelovska@mkcr.cz  

Doporučující připomínky: 
S navrženými statistickými zjišťováními podle návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
souhlasíme, toliko navrhujeme v rámci některých statistických zjišťování zajišťovaných Ministerstvem kultury 
dodatečné doplnění a upřesnění původně projednaných formulací - jejich účelu a charakteristiky, které usnadní 
potřebný sběr statistických dat. 
 

 

K příloze č. 2, část B) Ministerstvo kultury 
 
Statistické zjišťování č. 3 - Roční výkaz o knihovně 
 
V písmeni a):  V rámci charakteristiky zjišťovaných ukazatelů navrhujeme za slova „meziknihovní výpůjční služba na 
národní a mezinárodní úrovni,“ doplnit slova „naplňování Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 
– 2020,“. Jde o důležitý ukazatel, který souvisí například s hodnocením činnosti knihoven, jejich podporou z různých 
veřejných zdrojů apod. 
 
V písmeni b): navrhujeme za slovo „informační“ doplnit chybějící slovo „služby“, aby byla odstraněna vzniklá chyba. 

 

Akceptováno jinak. 
Text byl u statistického zjišťování č. 3 - Kult (MK) 12-01 
v příloze č. 2, části B) Ministerstvo Kultury upraven 
v písmeni a) následovně: „ ... a pro hodnocení naplňování 
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2020. 
Dále také pro potřeby krajské a místní samosprávy, ...“ 
 
V písmeni b) byl text upraven podle připomínky. 

Statistické zjišťování č.  7 - Roční výkaz o vydavateli 
 
V písmeni a)  navrhujeme doplnit jako další  účel  statistického zjišťování tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury, 
neboť od rozsahu a kvality činnosti vydavatele se například odvíjí případné poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.  
Navrhujeme za výraz „1985“ vložit slova „tvorbu dotačních rozpočtů resortu kultury“. 

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

Statistické zjišťování č.  12 - Roční výkaz o hudebních tělesech 
 
V písmeni a) v rámci pokud možno jednotného pojmosloví vyhlášky navrhujeme za slovo „tvorbu“ vložit slovo 
„dotačních“. 

 

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

4. Ministerstvo obrany  
Č. j. MO 222494/2018-1322 

Bez připomínek.  

5. Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2018/155333- 51 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínky: 
JUDr. Regina Hoplíčková 
legislativní odbor 
tel.: 221 922 245 
e-mail: Regina.Hoplickova@mpsv.cz   
 

Doporučující připomínka: 
K příloze č. 2 části C) 
Upozorňujeme, že ve formuláři výkazu V (MPSV)19a-01 na rok 2019 by měly být zapracovány změny platových tříd 
v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády 
č. 399/2017 Sb.; tj. pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče 4.-5. platová třída, pečovatelská 
služba 4.-9. platová třída. 
 

Vysvětleno. 
Změny platových tříd již byly zapracovány v návrhu 
formuláře, který byl MPSV předložen ČSÚ v řádném 
termínu 31. května 2018. 

6. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Č. j. 36589/2018-31 
e-mail – doporučení po pracovní linii 
Jana.Davidova@mmr.cz z 10. 8. 2018  

Bez připomínek.  
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7. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu  
Č. j. MPO 58110/18/71200/01000 

Bez připomínek.  

8. Ministerstvo spravedlnosti  
Č. j. MSP-381/2018-LO-SP 

Bez připomínek.  

9.   Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy  
Č. j. MSMT-24585/2018-1 

Bez připomínek.  

10. Ministerstvo vnitra 
Č. j. MV-89051-6/LG-2018 
i e-mailem: petra.stankova@mvcr.cz  
z 24. 8. 2018 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínky: 
Mgr. Lucie Jakubčíková 
Tel.: 974 817 346 
e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz 
 

Zásadní připomínka: 
 
Obecně: 
 Požadujeme návrh upravit v tom smyslu, aby bylo omezeno poskytování údajů, které mohou samy o sobě 
nebo v kombinaci s jinými údaji ohrozit bezpečnost České republiky podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., nebo které mohou ohrozit skutečnosti 
chráněné zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Domníváme se, že by měl být u subjektů disponujících těmito údaji stanoven rozsah statistických 
zjišťování tak, aby nedošlo k odhalení aktiv, která mají být v zájmu České republiky chráněna. V tomto smyslu by se 
mělo omezení rozsahu statistických zjišťování přiměřeně vztahovat nejen přímo na zpravodajské služby  
a bezpečnostní sbory České republiky, ale také na ostatní správní úřady nebo jiné subjekty, které disponují údaji, 
prostředky nebo majetkem určeným k zajišťování bezpečnosti státu. Upozorňujeme, že zmíněné údaje, které na první 
pohled rizikově nepůsobí, jsou v závislosti na aktuální bezpečnostní a geopolitické situaci v možném zájmu cizí moci, 
a to nejenom přímo, ale také nepřímo cestou infiltrace veřejné správy.  
 S ohledem na charakter připomínky požadujeme její osobní projednání. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Vysvětleno. 
Ochrana důvěrných statistických údajů je orgány 
vykonávající státní statistickou službu zajištěna v souladu 
s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů.  
Na základě závěrů z jednání dne 16. 8. 2018 mezi 
vedením ČSÚ a MV ČR bylo dohodnuto, že rozsah 
zpravodajské povinnosti zůstane oproti minulému roku 
nezměněn. 

11.  Ministerstvo zahraničních věcí 
Č. j. 125844-7/2018-OPL 

Bez připomínek.  

12. Ministerstvo zdravotnictví  
Č. j. 32406/2018/LEG 

Bez připomínek.  

13. Ministerstvo zemědělství 
Č. j. 46665/2018-MZE-12153 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínek: 
Mgr. Karel Baumann  
oddělení vnější legislativy 
karel.baumann@mze.cz 
tel.: 221 81 2824 
 

Doporučující připomínky: 
1) Vzhledem k tomu, že vyhláška je stanovena na základě § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme v předkládací zprávě neuvádět, že program statistických 
zjišťování pro následující rok je stanoven v souladu s § 27 písm. a) a b) zákona o státní statistické službě. 

 

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

2) Dáváme ke zvážení, zda v § 1 návrhu vyhlášky není slovo „zároveň“ nadbytečné. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 1 vyhlášky je navrženo podle čl. 48 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 

14.  Ministerstvo životního prostředí 
Č. j. MZP/2018/110/1755 

Bez připomínek.  

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

Bez vyjádření.  
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16. Úřad vlády České republiky:   
- Odbor kompatibility  
Č. j. 24352/2018-KOM 
 
Vypracovala: Mgr. Petra 
Procházková 
tel. 296 153 303 
prochazkova.petra@vlada.cz    
 
 
 

Stanovisko, doporučující 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 návrhu vyhlášky navrhujeme směrnici Rady o čištění městských odpadních vod uvádět 
včetně číselného označení – směrnice Rady 91/271/EHS. 

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

2. K části C) odůvodnění upozorňujeme, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 bylo změněno 
také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/842. Dále, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU byla změněna i směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/844.  

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

3. Upozorňujeme, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1365/2006 bylo zrušeno a nově oblast statistiky 
přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974. 
Navrhujeme upravit v odůvodnění i vlastním návrhu.  

Akceptováno. Text upraven podle připomínky. 

4. Do eKLEPu navrhujeme vložit také srovnávací tabulku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. Vysvětleno.  
Gestorem této směrnice je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. ČSÚ aktualizoval předmětnou srovnávací 
tabulku a emailem ze dne 29. 6. 2018 požádal MPO o její 
vložení do ISAP. MPO dne 9. 7. 2018 žádost ČSÚ 
odmítlo. 

5.  Ke statistickému zjišťování (ČSÚ) 80. - Ceny Ob 1-12 v příloze č. 1 návrhu vyhlášky navrhujeme doplnit celexové 
číslo 32013R0549. 

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.  

 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženému návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  
 

 

Závěr: 
Po zapracování připomínek k textu návrhu lze návrh vyhlášky považovat za plně slučitelný s právem EU.  
Formální náležitosti navrhujeme upravit.  
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17. Úřad vlády České republiky: 
- Kabinet vedoucího Úřadu vlády  
Č. j. 24353/2018-OPE 

Bez připomínek.  

18. Česká národní banka 
Č. j. 2018/094679/CNB/001 

Bez připomínek.  

19. Nejvyšší kontrolní úřad 
Č. j. 134/18-NKU140/462/18 

Bez připomínek.  

20. Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
Č. j. UOOU-07972/18-3 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínky: 
Jozef Denk 
oddělení legislativní 
e-mail: legislativa@uoou.cz  
tel.: 234 665 224 nebo 234 665 247 
 

Doporučující připomínka: 
V bodu 2.2. o kategoriích zpracovávaných osobních údajů by bylo vhodné rozepsat, které zpracovávané údaje patří 
mezi zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 GDPR. 

ÚOOÚ kvituje, že zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je 
zpracována velmi podrobně a kvalitně, zejména popis technických řešení. Navrhovatel vskutku přijal připomínky 
ÚOOÚ z minulých let za své a používá i správné názvosloví. Bylo by však vhodné zpracovaná data kategorizovat: 

V současné podobě se nejedná o kategorizaci zpracovávaných údajů, ale o pouhý jejich výčet. Z navrhovatelem 
uvedeného výčtu by do kategorie zvláštních osobních údajů mohly patřit například tyto údaje: porodní charakteristiky 
narozeného dítěte, u rozvedených příčina rozvratu manželství, u zemřelých příčina smrti. Z důvodů veřejného zájmu 
v oblasti veřejného zdraví může být nezbytné zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů bez souhlasu subjektu 
údajů. Toto zpracování by mělo podléhat vhodným a zvláštním opatřením s cílem chránit práva a svobody fyzických 
osob. 

Vysvětleno. 
ČSÚ analyzoval na základě připomínky ÚOOÚ kategorie 
údajů zjišťované v oblasti statistiky obyvatelstva 
a vyhodnotil, že žádná z kategorií není zvláštní kategorií 
osobních údajů podle čl. 9 GDPR, jelikož údaje 
nevypovídají o rasovém či etnickém původu, politických 
názorech, náboženském vyznání, zdravotním stavu či 
jiných charakteristikách subjektů údajů podle čl. 9. 
GDPR.  
 
Tento závěr ČSÚ pro informaci doplní do kapitoly G) 
odůvodnění vyhlášky, na konec bodu 2.2, takto: "ČSÚ  
pro účely statistiky obyvatelstva nezpracovává zvláštní 
kategorie osobních údajů podle článku 9 GDPR.“ 
 

21. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 
Č. j. ÚOHS-L0133/2018/NV-
24228/2018/440/LRy 

Bez připomínek.  

22. Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
Č. j. ČÚZK-08663/2018-11 

Bez připomínek.  

23. Český telekomunikační úřad 
Č. j. ČTÚ-40 394/2018-606 

Bez připomínek.  

24. Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez vyjádření.  

25. Český báňský úřad 
Č. j. 24515/2018-ČBÚ 

Bez připomínek.  

26. Hospodářská komora ČR 
Č. j. 116/6000/2018 
i e-mailem: 
Pripominkovani@komora.cz   
z 24. 8. 2018 
 
Osoba oprávněná k vypořádání 
připomínky:  
Miluše Kohoutková 
připomínkování legislativy 
odbor legislativy, práva a analýz 
tel.: 266 721 415 

Doporučující připomínka: 
Obecná připomínka k předloženému materiálu: 
Hospodářská komora České republiky je přesvědčena, že vzhledem k současným snahám veřejné správy snižovat 
administrativní zátěž vůči podnikatelům, by mělo dojít i ke snížení administrativní zátěže kladené na podnikatelské 
subjekty při participaci na Programu statistických zjišťování na rok 2019. 
Hospodářská komora České republiky konzistentně upozorňuje předkladatele na: 

1) nedostatečné využívání již vytvořených administrativních zdrojů dat,  
2) nedostatečnou eliminaci duplicitního výkaznictví vůči různým orgánům státní správy a 
3) nedostatečnou časovou a logistickou harmonizaci předkládání různých výkazů, hlášení a přiznání vůči 

jednotlivým orgánům státní správy. 

Vysvětleno. 
V rámci přípravy návrhů jednotlivých statistických 
zjišťování a návrhu vyhlášky o Programu statistických 
zjišťování na rok 2019 byla administrativní zátěž 
optimalizována s ohledem na zachování požadované 
kvality výstupů a na minimalizaci zátěže zpravodajských 
jednotek. 
 
ČSÚ a ostatní orgány státní statistické služby usilují 
o maximální možné využívání administrativních zdrojů 
dat pro účely statistiky. V současné době se vedou 
jednání, např. s Ministerstvem financí, o dalším využití 
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mob.: 724 613 980 
e-mail: Pripominkovani@komora.cz  
 
(kohoutkova@komora.cz,  
tel.: 266 721 415) 

V souvislosti s každoročním statistickým zjišťováním vznikají podnikatelským subjektům náklady spojené 
s vyplňováním a získáváním potřebných dat. Členové Hospodářské komory České republiky by proto uvítali 
kompenzaci ve formě úhrady vynaložených nákladů spojených s rutinním každoročním statistickým zjišťováním. 

jeho zdrojů dat. ČSÚ v současné době využívá přes 100 
administrativních zdrojů dat. 
 
ČSÚ a ostatní orgány státní statistické služby provádějí 
během přípravy statistických zjišťování kontrolu, aby 
nedocházelo k duplicitnímu zjišťování údajů od různých 
orgánů státní správy. Často se však jedná o zdánlivé 
duplicity, neboť při podrobnějším zkoumání mohou být 
i stejně nazvané ukazatele zcela odlišné, např. v definici, 
ve sledovaném období, ve sledované populaci, apod. 
 
Termíny k poskytnutí údajů od zpravodajských jednotek 
se u většiny zjišťování odvíjejí od termínů stanovených 
v evropských právních předpisech pro zveřejnění 
statistických informací. ČSÚ a ostátní orgány státní 
statistické služby jsou povinny je dodržovat a tomu musí 
přizpůsobit i termíny sběru dat. 
 

27. Agrární komora ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

28. Potravinářská komora ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

29. Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

30. Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

31. Svaz podnikatelů  
ve stavebnictví ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

32. Ústav zemědělské ekonomiky             
a informací 
Č. j. – 
i e-mailem: Derenik.Petr@uzei.cz               
z 22. 8. 2018  

Bez připomínek.  

33. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský 
Č. j. UKZUZ 094259/2018 

Bez připomínek.  

34. Státní rostlinolékařská správa 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

35. Státní veterinární správa 
Č. j. SVS/2018/098157-G 

Bez připomínek.  

36. Výzkumný ústav rostlinné 
výroby 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

37. Lesy České republiky, s. p. 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4YFEWB2)

mailto:Pripominkovani@komora.cz
mailto:kohoutkova@komora.cz
mailto:Derenik.Petr@uzei.cz


 12 

 
Resort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

38. Asociace soukromého 
zemědělství 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

39. Českomoravský svaz 
mlékárenský 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

40. Svaz drůbežářských podniků 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

41. Českomoravské sdružení 
organizací zemědělského zásobování 
a nákupu 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

42. Státní zemědělský intervenční 
fond 
Č. j. – 
e-mailem  
 
Kontaktní osoba k vypořádání 
připomínek. 
Iveta Kletečková 
útvar generálního ředitele                      
referent kanceláře generálního 
ředitele     
tel.:  222 871 512 
mob.: 724 338 475      
 e-mail: iveta.kleteckova@szif.cz 
 

Doporučující připomínky: 
1. 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. 
 
Odůvodnění: 
V loňském roce SZIF uplatňoval připomínku k odstranění duplicity hlášení o objemu mléka z výkazu Měsíční výkaz 
o nákupu mléka (Odbyt (MZe) 6-12).  
Dle nám dostupných informací probíhá úprava příslušného legislativního rámce na evropské úrovni směřující právě 
k odstranění této duplicity. 
Vzhledem k tomu, že data zpracovávaná SZIF jsou v souladu s evropskou i národní legislativou a předmětem 
ověřování prostřednictvím kontroly na místě, jsme toho názoru, že je možné využít zdroj dat SZIF a uvedenou 
položku z hlášení odstranit. Případně navrhujeme převést další položky pod sledování SZIF, které jsou plně 
elektronizované. 
Navrhujeme zahájení řešení budoucího technického a metodického uspořádání. 
 

Vysvětleno. 
Jak již v rámci připomínky zmínil SZIF, probíhají 
na úrovni EU jednání o budoucí podobě nové legislativy 
pro evropské zemědělské statistiky. Konkrétně se jedná 
o rámcové nařízení o statistice zemědělských vstupů 
a výstupů (tzv. nařízení SAIO). Rámcové nařízení bude 
integrovat všechny zemědělské produkční statistiky EU 
(včetně statistiky mléka). Detailně budou tvorba a šíření 
těchto statistik upraveny delegovanými akty 
a prováděcími předpisy. Při přípravě této nové legislativy 
intenzivně spolupracují výbory EU, Eurostat a DG AGRI. 
Oba výbory jsou si vědomy částečného překryvu definic 
ukazatele množství syrového kravského mléka 
a požadavků na jeho sledování mezi statistickou 
legislativou a legislativou upravující společnou 
organizaci trhu.  Současný stav je takový, že členské státy 
EU jsou na základě statistické legislativy EU (směrnice 
Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických 
zjišťováních o mléku a mléčných výrobních) povinny 
provádět měsíční statistická zjišťování o množství 
syrového mléka nakoupeného od producentů, o obsahu 
tuku a obsahu bílkovin v tomto mléce, a o množství 
vybraných mlékárenských výrobků vyrobených z tohoto 
mléka. Údaje se předávají Komisi (Eurostatu).  Zároveň 
je další legislativou EU (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů 
se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007), stanovena povinnost členských států EU 
oznamovat měsíčně Komisi (DG AGRI) množství 
syrového mléka, které bylo dodáno prvním kupujícím 
na území členského státu.  
Je avizováno řešení této situace v rámci připravovaného 
nařízení SAIO jednotným postupem na úrovni EU. 
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Dosud není známo, zda bude, a jakým způsobem, 
uplatněna zásada subsidiarity.  
MZe je toho názoru, že pokud nejsou známy konkrétní 
nové požadavky na statistiku mléka v rámci nařízení 
SAIO, nelze posoudit, zda údaje nyní shromažďované 
SZIF a MZe jsou v souladu s budoucí novou legislativou. 
Z pohledu MZe je účelné monitorovat vývoj 
legislativních jednání a sledovat návrhy na řešení 
problematického aspektu obou hlášení na úrovni EU 
a nezasahovat do stávajících statistických zjišťování 
prováděných Ministerstvem zemědělství, pokud není 
projednán a schválen očekávaný legislativní rámec 
pro zemědělské produkční statistiky. 
 
Podrobnější vyjádření k připomínce – viz příloha. 

2. Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků 
(Mlék (MZe) 6-12) 
představuje duplicitu v položce „Nákup syrového mléka z ČR celkem bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami - 
nákup mléka mlékárnou jako prvním kupujícím - Množství v tis. litrů“, která je zároveň sledována SZIF 
prostřednictvím hlášení prvního kupujícího. 
 
Odůvodnění: 
V loňském roce SZIF uplatňoval připomínku k odstranění duplicity hlášení o objemu mléka z výkazu Měsíční výkaz 
o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků 
(Mlék (MZe) 6-12).  
Dle nám dostupných informací probíhá úprava příslušného legislativního rámce na evropské úrovni směřující právě 
k odstranění této duplicity. 
Vzhledem k tomu, že data zpracovávaná SZIF jsou v souladu s evropskou i národní legislativou a předmětem 
ověřování prostřednictvím kontroly na místě, jsme toho názoru, že je možné využít zdroj dat SZIF a uvedenou 
položku z hlášení odstranit. Případně navrhujeme převést další položky pod sledování SZIF, které jsou plně 
elektronizované. 
Navrhujeme zahájení řešení budoucího technického a metodického uspořádání. 
 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání připomínky č. 1 

43. Národní knihovna ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

44. Asociace muzeí a galerií 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

45. Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

46. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR 
Č. j. 

Bez vyjádření.  
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47. Svaz měst a obcí 
Č. j. 405/2018 
 
 
Oprávněná osoba k projednání 
případných připomínek je: 
PhDr. Ing. Ilona Masopustová 
legislativní a právní sekce 
tel.: 734 316 477 
e-mail: masopustova@smocr.cz 
 

Bez připomínek.  

48. Asociace krajů 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

49. Kraj Hl. m. Praha 
Č. j. MHMP 1204548/2018 

Bez připomínek.  

50. Středočeský kraj 
Č. j. OLP/JPS 

Bez připomínek.  

51. Jihočeský kraj 
Č. j. KUJCK/120856/2018 

Bez připomínek.  

52. Plzeňský kraj 
Č. j. ZN/1/PRÁV/18 

Bez připomínek.  

53. Karlovarský kraj 
Č. j. 1796/LP/18 

Bez připomínek.  

54. Ústecký kraj 
Č. j. 365/LP/2018 

Bez připomínek.  

55. Liberecký kraj 
Č. j. – 
i e-mailem:  
jana.harnicarova@kraj-lbc.cz  
z  8. 8. 2018 

Bez připomínek.  

56. Královéhradecký kraj 
Č. j. KUKHK-25612/OP/2018 

Bez připomínek.  

57. Pardubický kraj 
Č. j. KrÚ 55515/2018 

Bez připomínek.  

58. Kraj Vysočina 
Č. j.  

Bez vyjádření.  

59. Jihomoravský kraj 
Č. j. JMK 112 850/2018 

Bez připomínek.  

60. Olomoucký kraj 
Č. j. KUOK 84717/2018 

Bez připomínek.  

61. Zlínský kraj 
Č. j. 57364/2018 

Bez připomínek.  

62. Moravskoslezský kraj 
Č. j. MSK 113328/2018 

Bez připomínek.  

 
V Praze dne 06. 09. 2018 
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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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Příloha 
 
Podrobné vyjádření MZe k připomínkám SZIF: 
 
- k připomínce SZIF č. 1 - Měsíční výkaz o nákupu mléka (Odbyt (MZe) 6-12): 

 
1. Duplicita 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.  
 
MZe sleduje položku „Nákup mléka od producentů v ČR celkem (bez vnitrostátního obchodu a přesunů)“, nikoliv „Nákup syrového mléka z ČR celkem (producenti, organizace producentů, odbytová družstva) bez 
obchodu a přesunů mezi mlékárnami“, jak uvádí připomínka. Jedná se o první transfer syrového mléka od producenta k odběrateli, kdy se prokazatelně mění vlastnictví syrového mléka. Definice ukazatele je v souladu 
se statistickou legislativou EU (cow´s milk collected from farms). V hlášení SZIF je zřejmě sledován ukazatel definovaný prováděcím nařízením 1097/2014 (množství syrového kravského mléka dodané prvním 
kupujícím). 
Údaj o množství nakoupeného mléka od producentů v ČR je zjišťován Ministerstvem zemědělství u odbytových družstev od roku 2016 na základě naléhavých požadavků zemědělské veřejnosti a nevládních organizací 
(Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR) sdružujících respondenty (počet 31), a to za účelem výpočtu průměrné měsíční nákupní ceny mléka placené mlékárnami a odbytovými družstvy producentům mléka 
ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 479/2010  ve znění pozdějších předpisů (Farm gate price = kupní cena vyplacená producentům na území ČR). Výše uvedené nevládní organizace – zástupci poskytovatelů dat 
se vyjadřují každoročně k podobě statistických výkazů a sledování množství nakoupeného mléka nebylo rozporováno; v roce 2017 a 2018 zažádal dokonce Zemědělský svaz ČR prostřednictvím Agrární komory ČR 
o rozšíření výkazu Odbyt (MZe) 6-12 za účelem zpřesnění sledování ceny.  
 
 
2. Využití zdroje dat SZIF a odstranění údaje o množství nakoupeného mléka z výkazu MZe Odbyt (MZe) 6-12 .  
 
Pokud existuje zdroj administrativních údajů, které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě právních předpisů, je dle § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, statistická služba (MZe) oprávněna takový údaj použít. Cílem využívání administrativních zdrojů dat je nejen snížení zátěže respondentů, ale i zvýšení kvality statistických informací. Ke snižování 
administrativní zátěže nelze přistupovat v případě, že by došlo k ohrožení kvality dat.  
Prostřednictvím nepovinného údaje o průměrné ceně, která se v elektronickém formuláři respondentovi automaticky zobrazí po zadání množství nakoupeného mléka a hodnoty nákupu, je již při vyplňování výkazu 
získán zásadní kontrolní údaj zaručující snižování chybovosti. Tento kontrolní mechanismus je jedním z mnohých, kterými údaje v rámci sběru a zpracování údajů procházejí. Pokud bude údaj přebírán ze SZIF, nebude 
tato kontrola možná. Zpětné kontroly na místě nejsou dostatečným nástrojem pro zaručení kvality měsíčních vstupních dat.  
 
Propojování údajů ze dvou informačních zdrojů za účelem výpočtu průměrné ceny za litr mléka považujeme z důvodu ohrožení kvality dat za nevhodné.  
 
 
3. Úprava příslušného legislativního rámce na evropské úrovni směřující právě k odstranění této duplicity. 
 
V současné době probíhá příprava rámcového nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (tzv. nařízení SAIO). Toto rámcové nařízení bude integrovat všechny zemědělské produkční statistiky. Detailní aspekty 
zjišťování jako jsou rozsah, definice ukazatelů, periodicita sledování, termíny předávání dat, obsah a formát statistických výstupů budou upraveny delegovanými akty a prováděcími předpisy. Při přípravě evropské 
statistické legislativy Eurostat intenzivně spolupracuje s DG AGRI a obě strany jsou si vědomy částečného překryvu definic ukazatele syrového kravského mléka mezi statistickou a ostatní legislativou EU. V rámci 
SAIO je avizováno řešení této věci.   
Pracovní dokument Aniprod/WG/2018/1/09 uvádí: …..Collection concerns only the first transfer (with change of ownership) of raw materials from farms and any further transfer is not considered as collection. 
Regulation (EU) No 1097/2014 refers to the first purchaser in order to identify this transfer. Earlier notifications have been introduced in Regulation (EU) No 1097/2014 on monthly cows' milk collection, overlapping 
in their definition with (i). DG AGRI uses intensively these key statistics in the shorter term and as an estimate of annual statistics before their availability. In DG AGRI view, statistics on milk product with a deadline 
at 45 days should be maintained or replaced by equivalent monthly statistics on uses of raw milk. Possibilities for other collection frequency could be analysed and discussed for improving efficiency of the statistical 
system…. 
Problematikou dvojího vykazování údaje o množství nakoupeného mléka a možného sloučení hlášení SZIF s výkazem Odbyt (MZe) 6-12 se zabývá i Anti byrokratická komise MZe, ve které jsou zastoupeni 
reprezentanti zemědělské veřejnosti a nevládních organizací. Harmonizace je řešena ve spolupráci SZIF a statistické služby MZe a nachází se ve fázi sledování. 
 
S ohledem na požadavky hlavních uživatelů považujeme za účelné monitorovat vývoj legislativních jednání, sledovat návrhy na úrovni EU a nezasahovat do stávajících národních statistických zjišťování, 
dokud není známo konkrétní znění očekávaného legislativního rámce pro zemědělské produkční statistiky, a to zejména pro statistiku mléka. 
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- k připomínce SZIF č. 2 - Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků (Mlék (MZe) 6-12): 
 
1. Duplicita 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.  
 
MZe sleduje položku „Nákup mléka z ČR celkem (producenti, organizace producentů, odbytová družstva) bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami - z toho nákup mléka mlékárnou jako prvním kupujícím (z řádku 
č. 101) , nikoliv „Nákup syrového mléka z ČR celkem bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami“, jak uvádí připomínka. Jedná se o první transfer syrového mléka od producenta k odběrateli, kdy se prokazatelně mění 
vlastnictví syrového mléka. Definice ukazatele je v souladu se statistickou legislativou EU (cow´s milk collected from farms). V hlášení SZIF je zřejmě sledován ukazatel definovaný prováděcím nařízením 1097/2014 
(množství syrového kravského mléka dodané prvním kupujícím). 
Údaj o množství nakoupeného mléka mlékárnami jako prvními kupujícími je Ministerstvem zemědělství sledován od roku 2016 na základě naléhavých požadavků zemědělské veřejnosti a nevládních organizací 
(Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR) za účelem výpočtu průměrné měsíční nákupní ceny mléka placené mlékárnami a odbytovými družstvy producentům mléka ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 479/2010  
ve znění pozdějších předpisů (Farm gate price = kupní cena vyplacená producentům na území ČR).  
Nevládní organizace – zástupci poskytovatelů dat (Potravinářská komora ČR, Českomoravská svaz mlékárenský) se vyjadřují každoročně k podobě statistických výkazů a sledování údaje o množství nakoupeného 
mléka ministerstvem nerozporují.  
 
 
2. Využití zdroje dat SZIF a odstranění údaje „z toho nákup mléka mlékárnou jako prvním kupujícím (z řádku č. 101)“ z výkazu Mlék (MZe) 6-12 .  
 
Výkaz Mlék (MZe) 6-12 obsahuje 130 položek a položku „z toho nákup mléka mlékárnou jako prvním kupujícím“, vyplňuje 33 respondentů.  
Pokud existuje zdroj administrativních údajů, které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě právních předpisů, je dle § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, statistická služba (MZe) oprávněna takový údaj použít. Cílem využívání administrativních zdrojů dat je nejen snížení zátěže respondentů, ale i zvýšení kvality statistických informací. Ke snižování 
administrativní zátěže nelze přistupovat v případě, že by došlo k ohrožení kvality dat.  
Prostřednictvím nepovinného údaje o průměrné ceně, která se v elektronickém formuláři respondentovi automaticky zobrazí po zadání množství nakoupeného mléka a hodnoty nákupu, je již při vyplňování výkazu 
získán zásadní kontrolní údaj zaručující snižování chybovosti. Tento kontrolní mechanismus je jedním z mnohých, kterými údaje v rámci sběru a zpracování údajů procházejí. Pokud bude údaj přebírán ze SZIF, nebude 
tato kontrola možná. Zpětné kontroly na místě nejsou dostatečným nástrojem pro zaručení kvality měsíčních vstupních dat.  
Sledování ukazatele „z toho nákup mléka mlékárnou jako prvním kupujícím“ slouží mimo jiné jako kontrolní údaj pro vyloučení případného dvojího vykazování nakupovaného mléka mlékárnou.  
 
Propojování údajů ze dvou informačních zdrojů za účelem výpočtu průměrné ceny za litr mléka považujeme z důvodu ohrožení kvality dat za nevhodné. 
 
 
3. Návrh SZIF převést případně další položky pod sledování SZIF, které je plně elektronizované. 
 
Statistické zjišťování Mlék (MZe) 6-12 je zajišťováno Ministerstvem zemědělství od roku 1996. Údaje jsou využívány mimo jiné pro splnění zpravodajské povinnosti vyplývající ze směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 
19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění ostatních předpisů. Předpis je v gesci MZe. U mlékáren jsou zjišťovány následující ukazatele: nákup mléka v objemových 
a peněžních jednotkách, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostních jednotkách.  
V roce 2013 v rámci zefektivnění státní statistické služby a snížení administrativní zátěže upustilo MZe po podrobné analýze od sledování cen některých mlékárenských výrobků nepodléhajících evropským 
statistickým právním předpisům s tím, že srovnatelné údaje jsou dostupné v rámci tržního informačního systému SZIF. Opatření se však setkalo s odporem hlavních uživatelů, mimo jiné Potravinářské komory ČR 
sdružující respondenty (mlékárny) a v rámci přípravy Programu statistických zjišťování pro rok 2014 bylo sledování v plné míře obnoveno. Uživatelé poukazovali zejména na významnost dlouhodobé kontinuity 
a jednotné metodiky. 
 
 
4. Úprava příslušného legislativního rámce na evropské úrovni směřující právě k odstranění této duplicity. 
 
V současné době probíhá příprava rámcového nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (tzv. nařízení SAIO). Toto rámcové nařízení bude integrovat všechny zemědělské produkční statistiky. Detailní aspekty 
zjišťování jako jsou definice ukazatelů, rozsah, periodicita sledování, termíny předávání dat, obsah a formát statistických výstupů budou upraveny delegovanými akty a prováděcími předpisy. Při přípravě evropské 
statistické legislativy Eurostat intenzivně spolupracuje s DG AGRI a obě strany jsou si vědomy částečného překryvu definic a hlášení ukazatele syrového kravského mléka mezi statistickou a ostatní legislativou EU. 
V rámci SAIO je avizováno řešení této věci.  
Pracovní dokumentu Aniprod/WG/2018/1/09 uvádí: …..Collection concerns only the first transfer (with change of ownership) of raw materials from farms and any further transfer is not considered as collection. 
Regulation (EU) No 1097/2014 refers to the first purchaser in order to identify this transfer. Earlier notifications have been introduced in Regulation (EU) No 1097/2014 on monthly cows' milk collection, overlapping 
in their definition with (i). DG AGRI uses intensively these key statistics in the shorter term and as an estimate of annual statistics before their availability. In DG AGRI view, statistics on milk product with a deadline 
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at 45 days should be maintained or replaced by equivalent monthly statistics on uses of raw milk. Possibilities for other collection frequency could be analysed and discussed for improving efficiency of the statistical 
system…. 
 
S ohledem na požadavky hlavních uživatelů považujeme za účelné monitorovat vývoj legislativních jednání, sledovat návrhy na úrovni EU a nezasahovat do stávajících národních statistických zjišťování, 
dokud není známo konkrétní znění očekávaného legislativního rámce pro zemědělské produkční statistiky, a to zejména pro statistiku mléka. 
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