
 
VI. 

 
Platné znění dotčených částí zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 9 
 

Využití administrativních zdrojů údajů 
 
 (1) Orgány vykonávající státní statistickou službu využívají údaje, které ministerstva a 
jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních předpisů.4) 
Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje na jejich žádost včas a bezplatně 
poskytnout, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  
 (2) Český statistický úřad může požadovat 
  
a) z údajů získaných v daňovém řízení při správě daní individuální údaje z daňových přiznání 
nebo vyúčtování a účetních výkazů fyzických a právnických osob, pokud jsou orgány Finanční 
správy České republiky nebo orgány Celní správy České republiky zpracovány a jsou-li 
centrálně dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby sestavování národních účtů podle 
požadavků Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství4b) a pro potřeby 
vedení statistických registrů4c) a pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů; poskytnutí informací 
podle tohoto ustanovení není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu, 
  
b) z údajů získaných v celním řízení o propuštění zboží do navrženého celního režimu, údaje 
stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d), 
  
c) z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení5d) tyto údaje: 
1. obchodní firmu nebo název, u právnických osob sídlo, u podnikajících fyzických osob adresu 
místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, 
a identifikaci plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, který je právnickou osobou, organizační složkou státu nebo osobou samostatně 
výdělečně činnou; identifikací se rozumí identifikační číslo, popřípadě u fyzických osob rodné 
číslo, pokud jim identifikační číslo nebylo přiděleno nebo není při provádění sociálního 
zabezpečení evidováno, 
2. počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět zaměstnavatel pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 
  
 (3) Orgány územní samosprávy poskytují pro statistické účely a vedení statistických 
registrů Českému statistickému úřadu na požádání bezplatně údaje ze svých informačních 
systémů. Ministerstva vykonávající státní statistickou službu mohou od orgánů územní 
samosprávy požadovat bezplatné poskytnutí údajů pro statistické účely jen po předchozím 
souhlasu Českého statistického úřadu. 
  
 (4) Český statistický úřad využívá individuální údaje subjektů zařazených do sektoru 
veřejných institucí pro statistické účely související s propočtem schodku a dluhu a pro sestavení 
čtvrtletních a ročních nefinančních a finančních účtů za tento sektor podle požadavků 
Evropských společenství5f). 
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 (5) Údaje poskytované Českému statistickému úřadu podle odstavců 1 až 3 se předávají 
ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud 
tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují. 
  
 (6) Pro využití ke statistickým účelům je možné sdružovat údaje a informační systémy 
sloužící k rozdílným účelům. 
  
 (7) Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny sdělit Českému statistickému úřadu, 
které údaje získávají na základě zvláštních zákonů4) nebo které se u nich shromažďují. 
  
____________________  
  
4) Například zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 
Sb. 
  
4b) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních 
a regionálních účtů ve Společenství. 
  
4c) Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93. 
  
4d) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím 
Společenství a členských států s třetími zeměmi. 
  
5d) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
5f) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při 
nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropských společenství. 
  
Nařízení Rady (ES) č. 2223/96. 
  
Nařízení (ES) č. 1221/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. června 2002 
o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí. 
  
Nařízení (ES) č. 501/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních 
finančních účtech vládních institucí. 
  
Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů 
o čtvrtletním veřejném zadlužení. 
  
5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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§ 12a 
 

Cenzový informační systém 
 
 
  (1) Pro účely tohoto zákona a splnění povinností přímo použitelných předpisů 
Evropské unie v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, evropské demografické 
statistiky, sčítání lidu, domů a bytů15) se zřizuje cenzový informační systém jako 
informační systém veřejné správy16).  
 
  (2) Správu tohoto neveřejného informačního systému veřejné správy zajišťuje 
Český statistický úřad. 
 
  (3) Při zřízení cenzového informačního systému Ministerstvo vnitra zajistí 
prostřednictvím služeb základních registrů převod agendového identifikátoru fyzické 
osoby na agendový identifikátor fyzické osoby ČSÚ. 
 
  (4) Ministerstvo vnitra poskytuje Českému statistickému úřadu agendový 
identifikátor nově založených fyzických osob v základním registru obyvatel 
prostřednictvím k tomu určených služeb.  
  
CELEX:32007R0862, 32013R1260, 32008R073. 
 
____________________ 
 
15) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007. 
  
Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1260/2013.  
 
Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008. 
 
16) § 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění zákona č. 192/2016 
Sb. 
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