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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
IV. 

 
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy ČSÚ č. j. CSU-02900/2019-01 dne 30. 7. 2019, s termínem dodání stanovisek do 20. 8. 2019. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Rezort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 
Č. j. 145/2019-510-LV/3 
 
 
Vypracoval: Mgr. Bc. Josef Vacek 

Doporučující připomínky: 
 
1. K řazení předpisů Evropské unie 

Doporučujeme, aby předpisy Evropské unie uvedené v § 1 v poznámkách pod čarou č. 1 a 2 návrhu vyhlášky 
byly řazeny chronologicky.  

Vysvětleno. 
Způsob řazení předpisů EU odpovídá řazení jednotlivých 
statistických zjišťování uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 
návrhu vyhlášky a byl konzultován s ÚV OKOM. 

2. K § 1 poznámce pod čarou č. 1 návrhu vyhlášky 
Doporučujeme, aby v § 1 v poznámce pod čarou č. 1 návrhu vyhlášky byly v souladu s čl. 48 odst. 3 
legislativních pravidel vlády jednotlivé předpisy Evropské unie uvedeny samostatně a plným názvem, tedy 
včetně předpisů novelizujících jednotlivé směrnice.  

Vysvětleno. 
Jednotlivé předpisy EU jsou uvedeny v souladu 
s Legislativními pravidly vlády a jejich název byl konzultován 
s ÚV OKOM. 

3. K § 1 poznámce pod čarou č. 2 návrhu vyhlášky 
    Doporučujeme, aby v souladu s čl. 47 odst. 4 legislativních pravidel vlády byly dokumenty, na něž je 

odkazováno, psány s velkým počátečním písmenem, což se v § 1 poznámce pod čarou č. 2 návrhu vyhlášky 
týká v uvedeném pořadí 13. a 14. předpisu Evropské unie. 

 
Závěr: Doporučujeme upravit předložený materiál s ohledem na shora uvedené připomínky. 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

2.   Ministerstvo financí 
Č. j. MF-19556/2019/1403-4 
 
Vypořádáním připomínek je pověřena: 
Zuzana Klinderová 
odbor 14 Rozpočtová politika 
společensky významných odvětví, 
odd. 1403 
e-mail: Zuzana.Klinderova@mfcr.cz 
tel.: 257 043 434 

Připomínky: 
 
1. K části II. Vyhláška 

V poznámce pod čarou 2) v ustanovení § 1 navrhované vyhlášky, kde je uveden výčet přímo použitelných 
předpisů EU, doporučujeme vždy uvádět velké písmeno na začátku názvu všech těchto předpisů. 
 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

2.   K části III. Odůvodnění 
      V tabulce 1 na str. 5 je v řádku D (poměr režijních a mzdových nákladů) uvedeno 9 %, ovšem příslušná 

poznámka 3) pod tabulkou tvrdí, že tento poměr je obvykle uvažován v rozmezí 0,15 až 0,2, tj. 15 % až 20 
%, přičemž režijní náklady na výkon státní statistické služby dle programu statistických zjišťování může mít 
každý úřad individuální, dle metodiky mohou být až 45%. Doporučujeme uvést popsanou nesrovnalost do 
souladu – buď upravit poměrové číslo anebo text poznámky. 

 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem k tomu, že poměr režijních a mzdových nákladů 
může dosahovat různých hodnot, byla poznámka pod tabulkou 
odstraněna. 

3.   K příloze č. 1 k Vyhlášce 
Požadujeme, aby ČSÚ do statistických zjišťování, kde jsou zpravodajskými jednotkami územní 
samosprávné celky, zahrnoval pouze ty údaje, které mohou tyto subjekty správně vyplnit. Konkrétně 
v případě výkazu ŽP 1-01, kde jsou zpravodajskými jednotkami obce ve velikostní kategorii nad 500 
obyvatel, jsou vyžadovány údaje v členění, které tyto subjekty nepoužívají (není definováno Rozpočtovou 
skladbou).  Pro řadu obcí je potom zpracování výkazu velmi komplikované. 

 

Vysvětleno. 
V rámci snižování administrativní zátěže ČSÚ navrhoval 
vyřadit územní samosprávné celky z okruhu zpravodajských 
jednotek v návaznosti na požadavky rozšířeného nařízení EU 
č. 691/2011. 
Dosavadní údaje za výdaje na ochranu životního prostředí 
(investiční i neinvestiční) pro veřejný sektor měly být 
nahrazeny daty z jiných zdrojů a byly by dostupné pouze 
v agregacích klasifikace CEPA (návaznost na klasifikaci 
COFOG). Ostatní členění, jako zdroj financování, místo 
investice, typ investice, typ neinvestičního výdaje apod. by již 
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Rezort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

dále nebyly k dispozici. Proti tomuto návrhu vystoupilo 
Ministerstvo životního prostředí, které požadovalo zachovat 
výdaje na ochranu životního prostředí v dosavadním členění 
z důvodu využití těchto dat ve strategických dokumentech. 
Výkazem ŽP 1-01 jsou územní samosprávné celky obesílány 
od roku 2006 a dle dostupných informací tyto celky využívají 
metodické pomoci související s vyplňováním výkazu velmi 
zřídka. 

3.   Ministerstvo kultury  
Č. j. MK 55 024/2019 OLP 
 
Kontaktními osobami k vypořádání 
připomínek jsou: 
Mgr. Eva Straková 
oddělení legislativní,  odbor 
legislativní a právní   
tel.: 257 085 261   
e-mail: eva.strakova@mkcr.cz   
a PhDr. Jan Holovský  
odbor muzeí,   
tel.: 257 085 449  
e-mail: jan.holovsky@mkcr.cz 
 

Doporučující připomínky: 
 
K příloze č. 2 B 
 

U statistického zjišťování Roční výkaz o muzeu Kult (MK) 14 – 01 navrhujeme text Charakteristiky 
zjišťovaných ukazatelů v druhém odstavci písmene a) upravit do následujícího znění: 
„Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet 
a charakteristika sbírek a krátkodobých výstav, rozsah expozičních a výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, 
druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, možnosti elektronického prodeje vstupenek, 
počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání 
internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet zaměstnanců, hospodaření muzea, galerie nebo 
památníku, včetně nákladů na konzervování-restaurování a preparování, činnost knihovny při muzeu, galerii 
nebo památníku. Počet edukačních programů a jejich účastníků. Počet národních a mezinárodních ocenění 
činností muzeí, galerií a památníků.“  

 
Jde především o pojmosloví, kdy muzeologie nezná pojem „přechodná výstava“. Výstava je krátkodobá v řádu 
měsíců a expozice je dlouhodobá v řádu let a pro zásahy na sbírkových předmětech by se měl používat 
mezinárodně doporučený složený výraz ICOM „konzervování-restaurování“. Dále navrhujeme přidat zmínky 
o edukačních programech a případně také o oceněních jednotlivých organizací. 

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 

4. Ministerstvo obrany  
Č. j. MO 236811/2019-1322 

Bez připomínek.  

5. Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2019/158450-51 

Bez připomínek.  

6. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Č. j. 36357-2019-31 

Bez připomínek.  

7. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  
Č. j. MPO 61074/19/71200/01000 
 

Vypracovala: Ing. Alena Fedorová 

Vypořádáním připomínek je pověřen 
Ing. Michal Horáček  
tel.: 224 853 222 
e-mail: horacekm@mpo.cz  
 

Zásadní připomínky: 
 

1. Požadujeme do výkazu ČSÚ P 5-01 doplnění statistického sledování rodinných podniků. Po vymezení 
rodinného podniku Usnesením vlády ČR č. 330 ze dne 13. května 2019 je potřeba zajistit statistické 
zjišťování – počet rodinných firem a jejich velikost z hlediska počtu zaměstnanců. Jako nejvhodnější 
způsob zjišťování informací se jeví způsob pomocí výkazu ČSÚ P 5-01 – Roční výkaz ekonomických 
subjektů vybraných produkčních odvětví (kmenový), kterým je oslovováno velké množství subjektů. Pro 
získání informací je použita metoda statistického zjišťování – kombinace vyčerpávajícího a výběrového 
zjišťování. 
 

Vysvětleno. 
V současné době žádné statistické zjišťování nemůže 
problematiku rodinného podnikání postihnout, protože 
neexistuje zjišťování týkající se všech ekonomických subjektů, 
kritérium pro identifikaci rodinných podniků, a tedy ani rámec 
pro dopočet na úrovni základního souboru. Např. výběrový 
soubor zjišťování P 5-01 má v současné době cca 30 tisíc 
zpravodajských jednotek, přitom celkový počet aktivních 
ekonomických subjektů v základním souboru přesahuje 1,1 
milionu. Navíc je výběrový soubor koncipován tak, aby 
minimalizoval zátěž malých a středních podniků a zahrnuje 
jenom právnické osoby. 
Realizace statistického zjišťování o rodinných podnicích by 
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Připomínka 

 
Vypořádání 

 přinesla enormní navýšení administrativní zátěže 
zpravodajských jednotek, což by bylo v rozporu s usnesením 
vlády ČR ze dne 8. července 2019 č. 486 o Plánu systémového 
snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 - 2022. 
 
Bude řešeno jiným způsobem. 
 
Vyjádření MPO ze dne 4. 10. 2019: MPO souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

2. Požadujeme změnu textu v Příloze č. 1, bodu 48, písmeno a) "Roční výkaz o odpadech a druhotných 
surovinách" reflektující nové usnesení vlády z 30. července 2019. Návrh změny přikládáme: 

 
48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 
 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách 
 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 
 Odp 5-01 
___________________________________________________________________ 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 Účel statistického zjišťování: 
Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve 
sledovaném období nakládáno a o produkci druhotných surovin a jejich spotřebě. Údaje budou využívány 
pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro zpracování, vyhodnocování a aktualizaci Politiky 
druhotných surovin České republiky schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 30. července 
2019 k Politice druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022, pro splnění povinnosti 
vyplývající z čl. 3 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 
25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních 
organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti. 

 
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu 
odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství 
produkovaných druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM. 

 
Poznámka:  
Usnesení vlády bude zveřejněno až po vládních prázdninách tj. nejdříve 29. 8. 2019, tuto informaci jsme 
obdrželi z Úřadu vlády. Po zveřejnění předmětného usnesení vlády pošleme obratem číslo usnesení přímo na 
legislativní odbor ČSÚ k zapracování do návrhu vyhlášky.   

 

Akceptováno. 
Text byl upraven dle připomínky. 

8. Ministerstvo spravedlnosti  
Č. j. MSP-397/2019-LO-SP 

Bez připomínek.  

9.   Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy  
Č. j. MSMT-25979/2019-1 

Bez připomínek.  
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Vypořádání 

10. Ministerstvo vnitra 
Č. j. MV-105738-8/LG-2019  
 
 
Vypořádáním připomínky je pověřena: 
Mgr. Klára Štěpánková 
e-mail: klara.stepankova@mvcr.cz 
tel.: 974 817 330 
 

Zásadní připomínka: 
 
Nad rámec: 
 Žádáme do přílohy č. 1, tj. do statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem, zařadit 
dvě nová statistická zjišťování. Jedná se o „hlášení  
o počtu určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů“ a „hlášení o počtu uzavřených registrovaných 
partnerství“.  

Obě tato statistická zjišťování navazují na zavedení výkonového financování agendy matričních úřadů, 
které je součástí návrhu státního rozpočtu pro rok 2020. Požadované informace o počtu úkonů jsou potřebné pro 
stanovení výše příspěvku na přenesený výkon státní správy. Konkrétní výše příspěvku pro obec s matričním 
úřadem na výkon agendy matričních úřadů se skládá z 5 dílčích částek. Ty jsou vypočteny jako násobek určité 
paušální částky a počtu úkonů. Patří mezi ně vykonané prvozápisy v knize narození, manželství a úmrtí. Vedle 
toho se k počtu uzavřených manželství přičítají počty uzavřených registrovaných partnerství a počty úkonu 
určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.  
 Jelikož Český statistický úřad již na úseku matriční agendy provádí zjišťování a ve svých hlášeních 
sleduje počty tzv. prvozápisů (Obyv 1-12, Obyv 2-12, Obyv 3-12), žádáme nyní o rozšíření sledování 
analogicky o výše zmiňované dva typy úkonů. 
 

Vysvětleno. 
Návrhy na zařazení nových statistických zjišťování 
do Programu statistických zjišťování na rok 2020 prováděných 
Českým statistickým úřadem měly být předloženy Českému 
statistickému úřadu nejpozději do 28. února 2019 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. V případě statistiky obyvatelstva (realizované 
prostřednictvím hlášení řady Obyv) jde o splnění povinnosti 
vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a to 
v rozsahu § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Z uvedených důvodů nelze navrhovaná zjišťování do Programu 
statistických zjišťování na rok 2020 zařadit. 

Nová statistická zjišťování by mohla mít tuto podobu: 
 
  „NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

         Hlášení o počtu určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 
  ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 
  Obyv X-X 
_______________________________________________________________________ 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
    Účel statistického zjišťování: 
    Získávání údajů o počtu určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Údaje budou     
    využívány pro výpočet příspěvku na přenesený výkon státní správy (§ 62 zákona  
    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 31 zákona 
    č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), jakožto součást     
    návrhu zákona o státním rozpočtu na další kalendářní rok, který každoročně Poslanecké  
    sněmovně Parlamentu České republiky předkládá vláda České republiky.   
 
    Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 
    Počet podaných žádostí 
 
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 
     Obecní úřady pověřené vedením matrik. 
 
c) Způsob statistického zjišťování 
    Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář 
    Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 
 
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 
    Periodicita statistického zjišťování: roční 
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    Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2021 
 
e) Orgán provádějící statistické zjišťování 
    Český statistický úřad   
 
 
   NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 
   Hlášení o uzavření registrovaného partnerství 
   ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 
   Obyv X-X 
________________________________________________________________________ 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
     Účel statistického zjišťování: 
     Získávání údajů o počtu uzavření registrovaného partnerství. Údaje budou využívány pro  
     výpočet příspěvku na přenesený výkon státní správy (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb.,  
     o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 31 zákona č. 131/2000 Sb.,  
     o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), jakožto součást návrhu  
     zákona o státním rozpočtu na další kalendářní rok, který každoročně Poslanecké  
     sněmovně Parlamentu České republiky předkládá vláda České republiky.   
 
     Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 
     Počet uzavřených registrovaných partnerství 
 
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 
     Registrující matriční úřady dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí  
     zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících  
     zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
c) Způsob statistického zjišťování 
    Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář 
    Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 
 
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 
    Periodicita statistického zjišťování: roční 
    Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2021 
 
e) Orgán provádějící statistické zjišťování 
    Český statistický úřad“. 
 

 

11.  Ministerstvo zahraničních věcí 
Č. j. 130639/2019-OPL 

Bez připomínek.  

12. Ministerstvo zdravotnictví  
Č. j. MZDR 34217/2019/LEG 

Bez připomínek.  

13. Ministerstvo zemědělství 
Č. j. 40573/2019-MZE-11192 
 

Doporučující připomínky: 
 
Do předloženého návrhu požadujeme doplnit další sledované údaje, a to: 

Vysvětleno. 
V požadovaném rozsahu nemá požadavek oporu v unijním 
statistickém nařízení. 
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Vypořádáním připomínek jsou 
pověřeny: 
Ing. Pavlína Výravská 
tel.: 221 812 897 
e-mail: pavlina.vyravska@mze.cz  
a JUDr. Jindra Dlouhá 
tel.: 221 812 350 
e-mail: jindra.dlouha@mze.cz  
 

 
1. PŘÍJEM ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A ČINNOSTÍ ZEMĚDĚLSTVÍ BLÍZKÝCH  
 
Odůvodnění požadavku:  
V souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky (dále také „SZP“), která podmiňuje výplatu 
zemědělských dotací od roku 2021 splněním podmínky tzv. skutečného zemědělce, žádáme o zavedení 
povinného výkaznictví příjmů ze zemědělských činností a činností zemědělství blízkých.   
Pod pojmem činnosti zemědělství blízké si lze představit například agroturistiku, zpracování zemědělských 
produktů mimo sektor zemědělství a další činnosti, které přímo souvisí a navazují na činnosti zemědělské. 
Cílem tohoto požadavku ze strany Evropské unie je účelové směrování finančních prostředků těm subjektům, 
pro které je zemědělství hlavním zdrojem obživy. Jedná se o přímé platby a část podpor Programu rozvoje 
venkova. 
Výkaznictví by se mělo dotknout 30 tisíc zemědělských subjektů čerpajících přímé platby a další platby 
z evropských zemědělských fondů. 
Institut skutečného zemědělce je podmínkou způsobilosti, která musí být každým žadatelem doložena a platební 
agenturou zkontrolována při podání žádosti, a to ve 100 % případů, tedy u 30 tisíc žadatelů a u několika stovek 
tisíc řízení o žádosti vedených podle správního řádu. 
Zavedení výkaznictví je potřebné pro řádnou implementaci nadcházející SZP potřebné již od roku 2020, 
protože nové dotační období je postaveno na detailním plánování a naplňování cílů, které jsou v obecné rovině 
stanoveny v evropských předpisech a následně detailně kvantifikovány na národní úrovni. 
Legislativní základ pro vznesený požadavek plyne z návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci SZP 
(strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 – č. j. 2018/0216 (COD). 
 

ČSÚ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované 
statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) 
č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 zařadil do připravovaného 
cenzu Zem IŠ 1-01, referenční rok 2020, pouze proměnné, na 
základě kterých získá informace (za zemědělské podniky 
fyzických osob) o tom, zda podnik provozuje jinou výdělečnou 
činnost přímo související s podnikem, druh této činnosti, a také 
odhad podílu této výdělečné činnosti na konečné produkci 
zemědělského podniku v intervalech 0-10 %, 11-50 %, 51- 100 
%. 
 
Vyjádření MZE ze dne 10. 9. 2019: 
MZE po vysvětlení od svých připomínek ustupuje. 

2. POČET RECIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ (RAS) A JEJICH ROČNÍ PRODUKCI  
Odůvodnění požadavku: 
V souvislosti s reformou Společné rybářské politiky, která klade důraz na navýšení produkce ryb 
z recilkulačních systémů (dále jen „RAS“) a  zlepšení pravidelnosti dodávek na trh podporou RAS žádáme 
o  zavedení povinného výkaznictví o počtu RAS a jejich roční produkci.   
Výkaznictví by se mělo dotknout několika desítek subjektů. 
Zavedení výkaznictví je potřebné pro řádnou implementaci nadcházející Společné rybářské politiky a je 
potřebné již od roku 2020, protože nové dotační období je postaveno na detailním plánování a naplňování cílů, 
které jsou v obecné rovině stanoveny v evropských předpisech a  následně detailně kvantifikovány na národní 
úrovni. 

Vysvětleno. 
Data jsou již zjišťována na základě evidence o hospodaření 
v rybníkářství dle vyhlášky č. 20/2010 (Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.):  
• tabulka B (produkce ryb a dalších vodních organizmů dle 

typu rybochovného zařízení);  
• tabulka D (údaje o struktuře odvětví akvakultury). 
 
Vyjádření MZE ze dne 10. 9. 2019: 
MZE po vysvětlení od svých připomínek ustupuje. 

14.  Ministerstvo životního prostředí 
Č. j. MZP/2019/110/1928 

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

Bez vyjádření.  

16. Úřad vlády České republiky:   
- Odbor kompatibility  
Č. j. 24761/2019-UVCR 
 
Vypracovala:    
Mgr. Petra Procházková  
 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil s níže uvedenou výhradou 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. 
 
K návrhu nejsou přiloženy některé srovnávací tabulky. Navrhujeme doplnit.  
 

Stav ke dni 7. 10. 2019:  
K návrhu vyhlášky byly přiloženy srovnávací tabulky 
k právním aktům EU v gesci ČSÚ, které byly současně vloženy 
i do databáze ISAP. U aktů v gesci jiných resortů byli příslušní 
vnitrostátní gestoři požádáni o součinnost. Do současné doby 
již byla část tabulek (pro akty v gesci ČNB, MD, MŽP, MZe - 
část) doplněna, u ostatních (pro akty v gesci SSHR, MZe – část) 
dále komunikujeme telefonicky či e-mailem s gestory, v jejichž 
kompetenci jsou další kroky. 

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: 
- Kabinet vedoucího Úřadu vlády  
Č. j. 24759/2019-OPR 

Bez připomínek.  

18. Česká národní banka 
Č. j. 2019/84258/CNB/001 

Bez připomínek.  

19. Nejvyšší kontrolní úřad 
Č. j. 125/19-NKU140/414/19 

Bez připomínek.  

20. Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
Č. j. UOOU-03387/19-2 

Bez připomínek.  

21. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 
Č. j. ÚOHS-L0123/2019/OS-
22933/2019/440/LRy 

Bez připomínek.  

22. Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
Č. j. ČÚZK-11947/2019 

Bez připomínek.  

23. Český telekomunikační úřad 
Č. j. 31880 

Bez připomínek.  

24. Správa státních hmotných 
rezerv 
Č. j. 11192/19-SSHR 

Bez připomínek.  
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25. Český báňský úřad 
Č. j. 27119/2019-ČBÚ 

Bez připomínek.  

26. Hospodářská komora ČR 
Č. j. 88/6000/2019 
 
Miluše Kohoutková 
Připomínkování legislativy 
 
tel.: 266 721 415, mob. 724 613 980  
e-mail: kohoutkova@komora.cz |  
 
 
 

Zásadní konkrétní připomínka: 
 
K Příloze č. 2, čtvrtletnímu šetření o průměrném výdělku ISPV (MPSV) V 1-04 
Navrhujeme rozšířit zjišťování údajů o struktuře výdělků o data týkající se vyplácení nejnižších úrovní zaručené 
mzdy. 
Odůvodnění: 
Jednou ze zásadních charakteristik odpovědné hospodářské a sociální politiky vlády je vědomí jejích důsledků 
a očekávatelnost dopadů takové politiky na regulované subjekty. Vláda průběžně zvyšuje svými nařízeními výši 
minimální a zaručené mzdy, aniž by byl zmapován rozsah dotčených subjektů, zejména počty zaměstnavatelů 
vyplácejících zaručené mzdy v nejnižší úrovni a počty zaměstnanců pobírajících takové mzdy. 
 

Vysvětleno. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí by případné zavedení 
sledování těchto údajů v obecné rovině podpořilo, nicméně 
s ohledem na potřebnou úpravu podnikových SW a zvýšenou 
zátěž personalistů navyšující ve svém důsledku náklady 
na straně respondentů statistického zjišťování s předloženým 
návrhem nesouhlasí. 
Z předložené připomínky zároveň není zřejmé, jaká konkrétní 
změna je navrhována, jaký konkrétní údaj týkající se 
zaručených mezd by se měl sledovat, tj. má-li se např. jednat 
jako v případě Informačního systému o platech (podle § 137 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, jej vede Ministerstvo financí pro hodnocení a rozvoj 
platového systému) o datový prvek „Doplatek do nejnižší 
úrovně zaručené mzdy zúčtovaný k výplatě“. 

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. 772/2019-1200 z 19.08.2019 
Vyřizuje: Petr Derenik 
Správa databáze FADN 
tel.: 222 000 229 
e-mail: derenik.petr@uzei.cz    
 
Vypořádáním připomínek je pověřena 
Václava Peřinová 
tel.: 222 000 378 
e-mail: Perinova.Vaclava@uzei.cz  

Připomínky: 
 
Připomínka k Integrovanému šetření v zemědělství (Příloha 1, str. 101, č. 79, značka Zem IŠ 1-01 
 
- v šetření bychom uvítali informace o vybavení podniků mechanizací (Stroje a zařízení, traktory a sklízecí 

stroje, zařízení na výrobu energie obnovitelných zdrojů) a vybavením závlahovými systémy. 
    Jsou to užitečné informace pro hodnocení ekonomické a vybavenosti situace podniků např. pro analýzy 

hospodaření v „méně příznivých oblastech“ (dnes ANC) 
 

Vysvětleno. 
Integrované šetření v zemědělství 2020 (Zem IŠ 1-01) je 
připraveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované 
statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) 
č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011. 
Údaje o strojích a zařízení, zavlažování jsou součástí tzv. 
modulů. Podle čl. 7 výše uvedeného nařízení mají být tyto 
údaje zjišťovány v roce 2023. 

- užitečné by pro nás bylo, aby byl podnik přiřaditelný k typu ANC (na základě zemědělské půdy, kterou 
obhospodařuje podnik na katastrech zařazených v ANC) a aby následně mohlo být provedeno třídění podniků 
a jejich výsledků z šetření podle ANC (Horská, ostatní, specifická a oblasti mimo ANC, dle redefinice 
provedené v roce 2018). Byla by to další z datových a informačních podpor při hodnocení situace 
zemědělských podniků v ANC oblastech ve srovnání s oblastmi mimo ANC. 
 

Vysvětleno. 
Podnik bude přiřazen k typu ANC v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 
Velké podniky (hospodařící na více katastrálních územích) 
budou přiřazeny k typu ANC podle kritérií stanovených 
Eurostatem. 
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33. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský 
Č. j. UKZUZ 140919/2019    
 
e-mail: tomas.kapinus@ukzuz.cz 
 

Bez připomínek.  

34. Státní rostlinolékařská správa 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

35. Státní veterinární správa 
Č. j. SVS/2019/093874-G 

Bez připomínek.  

36. Výzkumný ústav rostlinné 
výroby 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

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

Bez vyjádření.  

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-mail: Iveta.Kleteckova@szif.cz  

Bez připomínek.  

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.  

47. Svaz měst a obcí 
Č. j. 916/2019 

Bez připomínek.  

48. Asociace krajů 
Č. j. 

Bez vyjádření.  

49. Kraj Hl. m. Praha 
Č. j. S-MHMP 1537644/2019 

Bez připomínek.  
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50. Středočeský kraj 
Č. j. OLP/JPS 
 
e-mail: JUDr. Jan Puls 
právník 
odbor legislativně právní a krajský 
živnostenský úřad 
tel.: 257 280 244  
e-mail: puls@kr-s.cz  
 
Vypořádáním připomínky je pověřen 
Jakub Šlajs, DiS. 
tel.: 257 280 604 
e-mail slajs@kr-s.cz 
 

Zásadní připomínka: 
 
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 
Roční výkaz o sociální práci 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 
V (MPSV) 26-01 
------------------------------------ 
Mezi statistická zjištění v rámci vyhlášky navrhujeme zařadit mezi Charakteristiky zjišťovaných ukazatelů 
i „Počet klientů, u kterých byla zjištěna potřeba pobytové služby sociální péče, ale není pro ně dostupná“.   
Konkrétní aplikaci pak ve výkazu V 26-01 navrhujeme implementovat ve dvou variantách dle uvážení MPSV:  
 
Varianta A: 
Mezi stávající sloupec 4 a 5 na str. 2 v části I. Počet klientů sociálních pracovníků přidat nový sloupec 
s názvem: „Počet klientů, u kterých byla zjištěna potřeba pobytové služby sociální péče, ale není pro ně 
dostupná (ze sloupce 3).“  
Na stranu 3 pak do části Metodické vysvětlivky k výkazu V (MPSV) 26-01 je třeba zapracovat instrukci: 
Uvede se pouze počet klientů, u kterých byla prostřednictvím sociálního šetření zjištěna nepříznivá 
sociální situace, kterou je potřeba řešit prostřednictvím pobytové služby sociální péče, ale není pro ně 
dostupná např. z důvodu plné kapacity, nedostupné specializace, problémového chování, apod. 
 
Varianta B:  
Nahradit stávající sloupec 4 na str. 2 v části I. Počet klientů sociálních pracovníků s názvem: 
 „Počet klientů, kterým je poskytována registrovaná sociální služba (ze sloupce 3)“ sloupcem s názvem: 
„Počet klientů, u kterých byla zjištěna potřeba pobytové služby sociální péče, ale není pro ně dostupná 
(ze sloupce 3).“ 
Na stranu 3 pak do části Metodické vysvětlivky k výkazu V (MPSV) 26-01 je třeba zapracovat instrukci: 
Uvede se pouze počet klientů, u kterých byla prostřednictvím sociálního šetření zjištěna nepříznivá 
sociální situace, kterou je potřeba řešit prostřednictvím pobytové služby sociální péče, ale není pro ně 
dostupná např. z důvodu plné kapacity, nedostupné specializace, problémového chování, apod.  
 

Vysvětleno. 
Sledování požadované informace by mělo být možné 
v návaznosti na přijetí připravované novely zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž součástí bude 
mimo jiné zavedení nových IT aplikací pro vykazování dat 
poskytovateli sociálních služeb. 
V současné době by zjištění této informace na straně 
respondentů bylo poměrně náročné, a to i s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že evidence takové informace není vyžadována 
žádným právním předpisem. 
Zároveň s ohledem na obecný záměr minimalizovat rozsah 
statistických zjišťování a tím snižovat administrativní zátěž na 
straně jejich respondentů nelze v současné době připomínku 
realizovat. 
 
Vyjádření Středočeského kraje ze dne 16. 9. 2019: 
 
Středočeský kraj od zásadní připomínky ustupuje. 

51. Jihočeský kraj 
Č. j.  

Bez vyjádření.  

52. Plzeňský kraj 
Č. j.  

Bez vyjádření.  

53. Karlovarský kraj 
Č. j. KK/2889/LP/19 

Bez připomínek.  

54. Ústecký kraj 
Č. j. KUUK/103973/2019/LP 

Bez připomínek.  

55. Liberecký kraj 
Č. j. k CSU-02900/2019-01 

Bez připomínek.  

56. Královéhradecký kraj 
Č. j. KUKHK-25420/OP/2019 

Bez připomínek.  

57. Pardubický kraj 
Č. j. KrÚ 58097/2019 

Bez připomínek.  

58. Kraj Vysočina 
Č. j. KUJI 60794/2019 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBGSBV4UZ)
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59. Jihomoravský kraj 
Č. j. JMK 110 966/2019 

Bez připomínek.  

60. Olomoucký kraj 
Č. j. KUOK 86064/2019  

 

Bez připomínek.  

61. Zlínský kraj 
Č. j. 49904/2019 

Bez připomínek.  

62. Moravskoslezský kraj 
Č. j. MSK 116215/2019 

Bez připomínek.  

 
V Praze dne 7. října  2019 
  
Vypracovali: JUDr. Gabriela Váchová, Mgr. Eva Kovářová, oddělení legislativní,  
                      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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