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Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:    

V. 
 

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy ČSÚ č. j. CSU-008837/2020-01 dne 24. 7. 2020, s termínem dodání stanovisek do 14. 8. 2020. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Rezort 

 

 
Připomínka 

 
Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 
Č. j. 129/2020-510-LV/4 
eKLEP: 14.08.2020 
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.  
Zvolen jiný princip, než chronologické řazení. Způsob řazení 
předpisů EU odpovídá řazení jednotlivých statistických 
zjišťování uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 návrhu vyhlášky 
a přehledu předpisů Evropské unie (viz str. 12 - 18 
odůvodnění) a byl konzultován s ÚV OKOM. 

2. K § 1 poznámkám pod čarou č. 1 a 2 návrhu vyhlášky 
Doporučujeme, aby v § 1 v poznámkách pod čarou č. 1 a 2 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 § 1 v poznámce pod čarou č. 2 byla v rámci odkazu na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti 
veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypuštěna slova „, v platném znění“, neboť tento 
předpis nebyl novelizován a ani k němu nebyly vydány jazykové opravy, tento dovětek je tedy zavádějící. 

 
Doporučujeme zohlednit shora uvedené doporučující připomínky. 

Vysvětleno. 
Připravovaná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021, tj. ke 
stejnému datu, kdy předmětné nařízení bude novelizováno 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze 
dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro 
evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na 
individuálních údajích sbíraných na základě výběrových 
souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 
a nařízení Rady (ES) č. 577/98. 

2.   Ministerstvo financí 
Č. j. MF-21302/2020/1403-4 
eKLEP: 14.08.2020 
osoba oprávněná k vypořádání 
připomínek: 
Ing. Ilona Hégrová 
oddělení 1403, odbor 14 Rozpočtová 
politika společensky významných 
odvětví 
e-mail: Ilona.Hegrova@mfcr.cz   
tel.: 257042563 
Ing. Mgr. Vojtěch Čižík 
oddělení 3701, odbor 37 Hospodářská 
politika 
e-mail: Vojtech.Cizik@mfcr.cz   

Zásadní připomínky: 
 
1. Materiál sice nepředpokládá žádné další statistické zjišťování pro účely statistiky obyvatelstva oproti roku 

2020, ale vzhledem k plánovanému SLDB 2021 by podle našeho názoru mělo naopak dojít k jejich jisté 
redukci, aby nedocházelo k duplicitám. V rámci procesu zefektivňování výkonu státní statistické služby, 
jehož základním pilířem je maximální využívání administrativních zdrojů dat (předpokládejme, že výsledky 
SLDB představují na 10 let takový dočasný zdroj) resultující v minimalizaci zátěže respondentů v podobě 
zjišťování, je takový krok přinejmenším vhodný. A pokud to není možné a nebude docházet k žádným 
duplicitám (např. z důvodu rozdílné periodicity nebo rozdílného okruhu zpravodajských jednotek, které 
mají zpravodajskou povinnost), pak by měl být vztah včetně nulového mezi statistickými zjišťováními pro 
účely statistiky obyvatelstva a SLDB v materiálu výslovně zmíněn i se stručným zdůvodněním, proč jsou 
demografická šetření nezbytná i v roce realizace SLDB. Navíc, ač to přímo nesouvisí s předloženým 
návrhem vyhlášky, si dovolujeme ve spojení se SLDB konstatovat, že ohledně roku 2021 nebyl ještě 
vyhlášen příslušný zákon, přestože v rámci posledních dvou SLDB (2011 a 2001) tak bylo učiněno s téměř 
2letým předstihem. 

Vysvětleno. 
Sčítání lidu, domů a bytů v žádném případě nemůže nahradit 
statistická zjišťování prováděná ČSÚ prostřednictvím hlášení 
Obyv 1-12, Obyv 2-12, Obyv 3-12 a Obyv 4-12, neboť: 
Sčítání lidu a statistická zjišťování o sňatcích, narozených 
dětech, zemřelých osobách a o rozvodech jsou dvě odlišné 
neduplicitní statistiky, každá sestavovaná z jiného zdroje a jiné 
povahy. Sčítání lidu je zjišťování počtu a struktury žijícího 
obyvatelstva podle demografických a vybraných sociálních, 
ekonomických a geografických charakteristik (a také počtu 
a struktury domů a bytů) k rozhodnému okamžiku a to v cca 
10leté periodicitě (jde tedy o tzv. okamžikovou statistiku 
obyvatelstva, která je v rámci demografické statistiky 
k dispozici pouze ke dni konání sčítání), zatímco v případě 
sběru dat o sňatcích, narozených, zemřelých a rozvodech 
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tel.: 257042369 
 
 
 

realizovaného ČSÚ prostřednictvím statistických hlášení řady 
Obyv jde o tzv. průběžnou (kontinuálně sbíranou) statistiku 
těchto demografických událostí, z které jsou sestavovány 
agregované údaje/statistiky za vybrané období (rok, čtvrtletí, 
kalendářní měsíc, popř. den). Zjišťování údajů o nově 
uzavřených manželstvích, nově narozených dětech, zemřelých 
osobách a rozvodech není vůbec předmětem sčítání lidu, ani je 
nelze z něj odvodit. 
Pro pravidelnou aktualizaci údajů o počtu obyvatel a jeho 
složení podle pohlaví, věku a rodinného stavu jsou potřeba oba 
zdroje demografických dat. Údaje o počtu a struktuře obyvatel 
zjištěné k okamžiku sčítání jsou nezbytným základem pro 
demografickou statistiku v intercensálním období (tedy do 
dalšího sčítání), kdy pro získání aktuálních údajů o počtu 
obyvatel je třeba údaje o počtu obyvatel získané ze sčítání dále 
bilancovat právě počty narozených, zemřelých (sňatků 
a rozvodů) ze statistických zjišťování Obyv 1 až 4-12 za dané 
období (zpravidla rok, čtvrtletí), společně s počty 
přistěhovalých a vystěhovalých, a to až do získání údajů 
z dalšího sčítání lidu. Bez údajů získaných ze zjišťování řady 
Obyv by tak nebyl k dispozici každoročně údaj o počtu 
a složení obyvatel Česka podle pohlaví, věku a rodinného stavu 
(v definici demografické statistiky), tedy údaj s velkým 
využitím, včetně toho legislativně zakotveného.  
 

2. Tabulka č. 1 na str. 5 odůvodnění: Požadujeme upravit některá uvedená nákladová čísla - řádek C je zřejmě 
součin řádků A a B, tedy 409 072, řádek E je desetina řádku C, tedy 40 907, řádek F jakožto součet řádků 
C a E by měl být 449 979 a řádek J (F+I) v podobě celkových mzdových, režijních a jednorázových 
nákladů ve výši 564 782. Jestliže není tento náš postup správný, pak požadujeme vysvětlení, jak ČSÚ 
dospěl k hodnotám v řádcích C a E.  

Vysvětleno. 
Výpočet odhadu nákladů je proveden podle „Metodiky 
stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy“ 
Ministerstva vnitra ČR z roku 2007.  
Řádek C je součet součinů přepočteného počtu úředníků 
a jednotkových mzdových nákladů za příslušná ministerstva 
a ČSÚ. Rozdíl mezi Vaším výpočtem a hodnotou uvedenou na 
řádku C je způsoben zaokrouhlením přepočteného počtu 
úředníků na celé číslo (přesná hodnota je 690,61) 
a zaokrouhlením jednotkových mzdových nákladů na 592 tis. 
Kč. 
Hodnotu na řádku E tvoří součet celkových režijních nákladů 
v tis. Kč příslušných ministerstev a ČSÚ na výkon agendy 
Státní statistická služba podle Programu statistických 
zjišťování na rok 2021. Poměr režijních a mzdových nákladů 
činí se zaokrouhlením na dvě desetinná místa 9,62 %. 

Ostatní připomínky: 
 
1. Tabulka č. 2 na str. 6 odůvodnění: Jestliže byl v roce 2020 počet statistických zjišťování ze strany ČSÚ 

93 a na rok 2021 se plánuje 92 statistických zjišťování, pak je rozdíl -1, nikoliv 0. V poznámce 4 pod 
tabulkou pak doporučujeme slovo „upřesněných“ převést do 7. pádu.    

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 
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2. Odůvodnění, str. 8, poslední věta: Doporučujeme upravit, neboť nařízení vlády č. 318/2008 Sb. je platné 
(a účinné) již téměř 12 let. Zřejmě se má na mysli buď novela č. 322/2020 Sb., která právě nabývá účinnosti 
(1. 8. 2020) anebo nějaká další, plánovaná novela tohoto nařízení. 

Akceptováno jinak. 
Text odůvodnění ve znění  „Jakmile vejde v platnost návrh 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření 
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, nebude zajišťováno statistické zjišťování Odbyt 
(MZe) 6-12 (Měsíční výkaz o nákupu kravského mléka 
odbytovými organizacemi) a tím dojde k dalšímu snížení 
administrativní zátěže o 10 tis. Kč“ byl odstraněn. 

3.   Ministerstvo kultury  
Č. j. MK-S 8346/2020 OLP 
eKLEP: 13.08.2020 

Bez připomínek.  

4. Ministerstvo obrany  
Č. j. MO 226885/2020-1322 
eKLEP: 10.08.2020 

Bez připomínek.  

5. Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2020/153872 – 51 
eKLEP: 12.08.2020 
zapsala Kateřina Kašpaříková 
autorizovala Olga Lakatošová 
 
 

Doporučující připomínky: 
 
1. K příloze č. 2 k návrhu vyhlášky 

Požadujeme u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (str. 32) odstranit v části Data o pracovních 
poměrech položku „místo bydliště“. Jedná se o ukazatel, který byl původně do tohoto materiálu navržen 
s ohledem na využití zjišťovaných dat v rezortních predikcích trhu práce, např. v oblasti dojížďky do 
zaměstnání. Jelikož se aktuálně předpokládá pro uvedený účel využívat dostupné údaje z jiných datových 
zdrojů, navrhuje se s ohledem na zamezení zvýšení administrativní zátěže respondentů zrušení zmíněné 
položky. 

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 

2. K odůvodnění 
V bodu „C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem 
Evropské unie“ žádáme uvést úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, jíž je 
Česká republika vázána (vyhlášena pod č. 144/1988 Sb.). 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že Úmluva není uvedena u žádného ze 
statistických zjišťování v souvislosti s vymezením jejich účelu 
(je zde pouze obecný odkaz na získávání údajů pro 
Mezinárodní organizaci práce), nebylo by systematické uvádět 
ji v tabulce v části „C“ Odůvodnění, která zahrnuje předpisy 
uvedené u jednotlivých zjišťování. Jde o dlouhodobou praxi 
odsouhlasenou Odborem kompatibility Úřadu vlády.  
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6. Ministerstvo pro místní rozvoj 
Č. j. 41599-2020-31 
eKLEP: 12.08.2020 
vypořádáním je pověřena Mgr. Ivana 
Nesétová 
vedoucí oddělení analýz a koncepce 
bytové politiky 
tel.: 224 864 558 
e-mail: Ivana.Nesetova@mmr.cz  
e-mail: 11.08.2020 
Marie.Zezulkova@mmr.cz  
Dr. Ing. Marie Zezůlková 
ředitelka odboru regionální politiky 
 

Zásadní připomínka: 
 
K příloze č. 1 
Požadujeme do Přílohy č. 1 k vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2021 zařadit statistické 
zjišťování Roční výkaz o průměrném nájemném z bytu – pilotní projekt. 
 
Odůvodnění:  
Statistické zjišťování Ministerstva pro místní rozvoj Roční výkaz o průměrném nájemném z bytu – pilotní 
projekt bylo po obsahové i organizační stránce projednáno se zástupci ČSÚ bez jejich zamítavého stanoviska 
a připraveno podle jejich připomínek a doporučení se všemi požadovanými náležitostmi.  
Zjišťování je nutné pro přípravu Koncepce bydlení ČR pro příští dekádu. Údaje o výši skutečného nájemného 
budou mj. sloužit pro modelaci potřeb nové bytové výstavby nájemních bytů, pro informovanost odborné 
i laické veřejnosti a budou důležitým podkladem pro přípravu rozvojových koncepcí obcí. Záměr byl rovněž 
projednán se zástupci potenciálních respondentů s jejich souhlasným stanoviskem. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Návrh statistického zjišťování pro Program statistického zjišťování na rok 2021 
 
„NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 
Roční výkaz o průměrném nájemném z bytu – pilotní projekt 
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE 
Ceny Nájem xxxxxx 
 
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
Účel statistického zjišťování: 
Získávání údajů o průměrné ceně za m2 podlahové plochy bytů všech realizovaných pronájmů v bytech ve 
vlastnictví zpravodajské jednotky. 
Zjišťování je v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České socialistické republiky v aktuálním znění, §14, §22 a §23. 
Zjišťování je nutné pro přípravu Koncepce bydlení ČR pro příští dekádu a zvláště pro její průběžnou 
aktualizaci. Údaje o výši skutečného nájemného mohou sloužit pro modelaci potřeb nové bytové výstavby 
nájemních bytů, a to jak na celém území České republiky, tak také v jednotlivých regionech. Zároveň bude 
možné posoudit chování a možnosti jednotlivých aktérů na trhu s bydlením a kvantifikovat míru dostupnosti 
nájemního bydlení v regionálním členění. 
Veřejně dostupné údaje o výši nájemného agregované podle územně správních celků budou sloužit k lepší 
informovanosti odborné i laické veřejnosti zejména v oblasti dostupnosti bydlení a budou důležitým 
podkladem pro přípravu rozvojových koncepcí obcí, územní a regionální plánování, pro strategické 
rozhodování soukromých developerských subjektů i pro práci soudních znalců. 
Záměr byl projednán se zástupci potenciálních respondentů se souhlasným stanoviskem. 
 
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 
územní identifikace v členění podle správních území městských částí, městských obvodů, správních obvodů 
statutárních měst a Prahy, a ostatních statutárních měst nečleněných na samosprávné části za každé správní 
území, kde se nacházejí nájemní byty ve vlastnictví zpravodajské jednotky zvlášť; 
údaje o počtu pronajímaných bytů celkem, celkové ploše pronajímaných bytů, průměrné ceně za m2 ze všech 
pronajímaných bytů celkem; 
dtto: z bytů, u kterých nedošlo ve sledovaném období ke změně nájemní smluv celkem, z bytů s nájemními 
smlouvami uzavřenými ve sledovaném období celkem, z bytů s jakýmkoliv způsobem regulovaným nájemným 
celkem, z bytů s tržním (soutěženým) nájemným celkem. 
 

Akceptováno jinak. 
Dne 17. 9. proběhlo jednání mezi MMR a ČSÚ k této 
připomínce s níže uvedeným závěrem: 
V roce 2021 bude provedeno dobrovolné pilotní zjišťování, 
jehož cílem bude zejména ověřit podobu výkazu, časovou 
náročnost vyplnění výkazu, způsob předávání dat. Vznikne 
pracovní skupina složená ze zástupců MMR a ČSÚ, která bude 
připravovat tento pilot. Počet respondentů bude omezený, 
a tudíž výsledky nebudou zveřejněny. Sběr a zpracování dat 
zajistí ČSÚ, rozeslání výkazů se předpokládá během 2. čtvrtletí 
2021 a zpracování dat do konce srpna 2021. 
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 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 
Zpravodajskými jednotkami jsou: 

- městské části, městské obvody, správní obvody statutárních měst a Prahy, ostatní statutární města nečleněná 
na samosprávné části ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, souhrnně za celé své správní území, v jejichž vlastnictví jsou nájemní byty, 

- ekonomické subjekty podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 55.90.1 Ubytování v zařízených 
pronájmech, 68.20.1 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory, 68.20.3 Správa 
vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory, v jejichž vlastnictví je 50 a více 
pronajímaných nájemních bytů, které se zároveň nacházejí ve správních územích městských částí, 
městských obvodů, správních obvodů statutárních měst a Prahy, a ostatních statutárních měst nečleněných 
na samosprávné části. 

Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým 
statistickým úřadem. 
 
c) Způsob statistického zjišťování 
Forma statistického zjišťování: elektronický formulář 
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 
 
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 
Periodicita statistického zjišťování: roční 
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. října 2021 
 
e) Orgán provádějící statistické zjišťování 
MMR 
 
Administrativní zátěž: 
Vyšší administrativní zátěž zpravodajských jednotek lze předpokládat pouze při prvotním shromažďování 
údajů (v prvním roce). Při roční periodicitě pak v dalších letech půjde v podstatě o aktualizaci stávajících dat 
o změny vzniklé ve sledovaném období. Při využití stávajících elektronických systémů výkaznictví bude 
administrativní zátěž zpravodajských jednotek minimální. 
 
Ochrana údajů: 
Veřejně dostupné budou pouze údaje o výši nájemného agregované podle různých stupňů územně správních 
celků.“ 
 

 

7. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  
Č. j. MPO 488482/20/81100/01000 
eKLEP: 13.08.2020 

Bez připomínek.  

8. Ministerstvo spravedlnosti  
Č. j. MSP-313/2020-LO-SP 
eKLEP: 06.08.2020 
 

Bez připomínek.  
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9.   Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy  
Č. j. MSMT-30997/2020-1 
eKLEP: 06.08.2020 

Bez připomínek.  

10. Ministerstvo vnitra 
Č. j. MV-117951/LG-2020 
eKLEP: 13.08.2020 
e-mail: petra.stankova@mvcr.cz 
13.08.2020 
osoba pověřená k vypořádání 
připomínek: 
Mgr. Beate Parýzková 
e-mail: beate.paryzkova@mvcr.cz  
tel.: 974 817 354 
 

Zásadní připomínka: 
 
Nad rámec: 

Požadujeme do přílohy č. 1 příslušné vyhlášky zařadit dvě nová statistická zjišťování. Konkrétně se 
jedná o „hlášení o počtu určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů“ a „hlášení o počtu uzavřených 
registrovaných partnerství“. 

Obě dvě nová hlášení jsou klíčová pro výkonové financování agendy matričních úřadů, které je 
součástí státního rozpočtu. Nesledování údaje o vzniku registrovaného partnerství považujeme za nelogické 
taktéž proto, že zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zná 4 matriční události (včetně vzniku registrovaného partnerství), kdy 
zbylé 3 sledované jsou. Uzavření manželství lze navíc považovat za matriční událost obdobného charakteru 
jako vznik registrovaného partnerství. 

Požadavek na zařazení nových zjišťování navazuje na usnesení vlády ze dne 13. července 2020 č. 731 
o Metodice pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti. Usnesení ukládá ústředním 
orgánům státní správy povinnost zasílat 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra informace o plánovaných 
čistých nákladech územních samosprávných celků na výkon státní správy vyčíslených na základě schválené 
Metodiky a zároveň jim ukládá povinnost poskytovat součinnost při úpravě způsobu financování výkonu státní 
správy. 

Vzhledem k tomu, že 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. Důvodem mimo jiné je skutečnost, že informace 
o počtu úkonů jsou zásadními podklady 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. Mezi úkony patří 
vykonané prvozápisy v knize narození, manželství a úmrtí. Vedle toho se k počtu uzavřených manželství 
přičítají počty uzavřených registrovaných partnerství a počty úkonů určení otcovství souhlasným prohlášením 
rodičů. 

Cílem tohoto nového sběru je sjednocení dosavadní praxe, kdy Ministerstvo vnitra realizovalo tyto 
sběry vlastním zjišťováním v průběhu kalendářního roku, s postupem Českého statistického úřadu. Ze strany 
Ministerstva vnitra jsou tato zjišťování spojena s nemalou pracností a personálními nároky. Sjednocením 
nedojde k nárůstu administrativní zátěže dopadající na obce oproti současnému stavu a naopak se zpřístupní 
další údaje k využití pro potřeby Českého statistického úřadu. 
 

Vysvětleno.  
Připomínka nebyla akceptována z důvodu neprokázání 
statistického účelu. Dle dohody bude ČSÚ i nadále v roce 2021 
poskytovat dostupné agregované údaje o počtech 
demografických událostí jako doposud. 
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Nová statistická zjišťování by mohla mít následující 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 
    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.,  
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     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“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

11.  Ministerstvo zahraničních věcí 
Č. j. 120294/2020-OPL 
eKLEP: 10.08.2020 

Bez připomínek.  

12. Ministerstvo zdravotnictví  
Č. j. 31017/2020/LEG 
eKLEP: 11.08.2020 
vypracovala Mgr. Lenka Taie 
Kolaříková 
e-mail:  
lenka.taie-kolarikova@mzcr.cz   
 
 

Zásadní připomínky: 
1. Příloha č. 2 k vyhlášce  

kapitola: E) Ministerstvo zdravotnictví  
2. Název statistického zjišťování 
E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb (s přílohou)  
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  Za věty „Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich 
zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní 
činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.“ 
navrhujeme doplnit větu „Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby ve více 
zařízeních, která jsou samostatnými organizačními a funkčními zařízeními (jednotkami), pak výkaz 
vyplňuje každé takové zařízení samostatně.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění okruhu zpravodajských jednotek. Z původního textu není úplně zřejmé, zda výkaz 
E(MZ)1-01 vyplňují jen poskytovatelé zdravotních služeb za jedno identifikační číslo nebo za všechna 
zdravotnická zařízení, která jsou jeho součástí. Tímto upřesněním dojde i k upřesnění vykazovaných údajů, 

Akceptováno. 
Popis upraven podle připomínky. 
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což je nezbytné pro plnění úkolů v rámci resortního statistického zjišťování ve zdravotnictví. 
Připomínka je zásadní. 

 
2. Z předloženého materiálu není zřejmé, zda se pro rok 2021 počítá se statistickým zjišťováním ohledně 

spotřeby cigaret a potravin (konkrétně alkoholických nápojů) na 1 obyvatele. Žádáme tedy o doplnění. 
Tyto údaje jsou využívány, kromě jiných, např. pro účely vyhodnocování dopadů opatření v oblasti 
kontroly tabáku a snižování škod působených alkoholem (včetně hodnocení dopadů zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů). Tyto údaje jsou 
pro Ministerstvo zdravotnictví důležité.  
Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Údaje pro výpočet spotřeby potravin, nápojů a cigaret jsou 
zpracovány bilanční metodou na základě následujících 
statistických informací: 
 Výsledky statistiky živočišné výroby za dané referenční 

období 
 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za dané 

referenční období 
 Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky za 

dané referenční období (ve zvolených měrných jednotkách)  
 Stav počátečních a konečných zásob v zemědělských 

organizacích 
 Stav počátečních a konečných zásob u výrobců 

potravinářských výrobků 
 Dovoz a vývoz potravinářských výrobků ze statistiky 

zahraničního obchodu ČSÚ za dané referenční období 
 Samozásobení potravinářskými výrobky 

Dále jsou k výpočtu využity údaje poskytované 
Ministerstvem zemědělství ČR, Ústavem zemědělské 
ekonomiky a informací, jednotlivými potravinářskými svazy 
a dalšími organizacemi. 
 
Spotřeba potravin je počítána dle následujícího schématu: 
 
           PZ + TZV + D + JZ – V – KZ - JV 
Sp  = ---------------------------------------------- 
                           SSO                                                                                                                                                                                                  
   
 Kde:   Sp = roční spotřeba (v kg, litrech, kusech) na obyvatele 
            PZ = počáteční zásoby k 1. lednu daného roku 
            TZV = tuzemská výroba včetně samozásobení        
            D = dovoz s definitivním stavem ZO k danému roku 
            JZ = jiné zdroje jako vyskladnění z SZIF nebo SSHR  
            V = vývoz s definitivním stavem ZO k danému roku 
            KZ = konečné zásoby k 31. prosinci daného roku 
            JV = jiná vydání jako naskladnění SZIF nebo SSHR 
           SSO = střední stav obyvatelstva k 1. 7. daného roku 
 

Z bilance jsou vyloučeny ty potraviny, které neslouží 
k lidské výživě, např.: cukr na přikrmování včel nebo k výrobě 
etanolu, řepkový olej k výrobě MEŘO, vnitřnosti zvířat 
k farmaceutické výrobě, mléko na krmení nebo výrobu 
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kaseinu, vejce a droždí pro chemii, osivo atd.   
Pro výpočet spotřeby cigaret a alkoholu jsou použita data 

z Ministerstva financí o prodeji cigaret, zdaněném tabáku 
a data o pěstitelském pálení. Z ČSÚ je využita databáze 
PRODCOM-CZ pro zjištění výroby a dále je bilancován 
zahraniční obchod pro příslušné komodity. 
 

13. Ministerstvo zemědělství 
Č. j. 39566/2020-MZE-11192 
eKLEP: 13.08.2020 
zapsala: JUDr. Jindra Dlouhá 
e-mail: jindra.dlouha@mze.cz  
tel.: 221 812 350 
 
 
 

Doporučující připomínka: 
 
K příloze č. 1 návrhu vyhlášky: 
U statistických zjišťování č. 10, 11, 35, 37, 49,52, 53, 54, 59, 60, 92 - v bodě b) Okruh zpravodajských 
jednotek, která mají zpravodajskou povinnost se uvádí: 
„CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou)“ podle členění „Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE)“. ČSÚ jsou činnosti související s pitnou a odpadní vodou zařazeny pod kódem 36 a 37. 
Předkladatel v závorce uvádí jenom činnosti „zásobování vodu“ a ostatní dotčené činnosti CZ-NACE 05 až 39 
sdruženě pojmenovává: „průmysl“, „energetika“.  
Doporučujeme proto, aby slova „zásobování vodou“ byla nahrazena slovy „pitná a odpadní voda“. 

Vysvětleno. 
S navrhovanou úpravou, aby slova „zásobování vodou“ byla 
nahrazena slovy „pitná a odpadní voda“ nelze souhlasit 
z těchto důvodů: 
1. Okruh zpravodajských jednotek je jednoznačně dán 
uvedenými číselnými kódy klasifikace CZ-NACE, tj. 05 až 39 
dle CZ-NACE; tato klasifikace jednoznačně a s dostatečnou 
podrobností definuje relevantní průmyslové aktivity. Text 
v závorce je zjednodušeným zněním názvů sekcí B+C, D a E 
dle CZ-NACE, kde název sekce E zní "Zásobování vodou; 
služby související s odpadními vodami, odpady a sanacemi";  
text "průmysl, energetika a zásobování vodou" je spíše 
doplňkovou slovní informací, nikoli vyčerpávajícím výčtem. 
S pitnou a odpadní vodou souvisí i jiné činnosti, např. výstavba 
inženýrských sítí, odečty vodoměrů atd., které už jsou mimo 
činnosti 05 až 39 dle CZ-NACE. 
 
2. Z hlediska kontinuity doporučujeme znění neměnit; stávající 
text byl použit i v minulých letech a z hlediska uživatelů by 
změna navrhovaná MZe mohla budit dojem, že se okruh 
zpravodajských jednotek mění / rozšiřuje. Tak tomu ale není. 
 

14.  Ministerstvo životního prostředí 
Č. j. MZP/2020/110/3231 
eKLEP: 14.08.2020 

Bez připomínek.  

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

Bez vyjádření.  

16. Úřad vlády České republiky:   
- Odbor kompatibility  
Č. j. 26121/2020-UVCR 
eKLEP: 07.08.2020 
vypracovala: Mgr. Petra Procházková 
tel. 296 153 303 
prochazkova.petra@vlada.cz    
 
 
 

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

1. K návrhu nejsou přiloženy některé srovnávací tabulky (31991L0271, 31996L0016, 32003R0437, 
32005R0184, 32009L0119, 32010R0479, 32012R0070, 32013R0525, 32017R1185, 32018R0643, 
32018R0974). Navrhujeme doplnit.  

Akceptováno. 
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 
byla již část tabulek (pro akty v gesci ČNB, MŽP a MZe) 
doplněna, u ostatních (pro akty v gesci MD a SSHR) 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 
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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.  
2. Připomínky a případné návrhy změn:  
Navrhujeme zvážit, zda je nutno adaptovat vnitrostátní právní řád na nařízení Komise (EU) č. 93/2013. 
Nařízení bude ke konci srpna tohoto roku zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 
2020/1148.  

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 
 
 

Závěr: 
Návrh vyhlášky lze po vyjasnění připomínky považovat za plně slučitelný s právem EU.  
Formální náležitosti navrhujeme upravit. 

 

17. Úřad vlády České republiky: 
- Kabinet vedoucího Úřadu vlády  
Č. j. 26119/2020-OPR 
eKLEP: 11.08.2020 

Bez připomínek.  

18. Česká národní banka 
Č. j. 2020/095027/CNB/001 
eKLEP: 03.08.2020 

Bez připomínek.  

19. Nejvyšší kontrolní úřad 
Č. j. 126/20-NKU140/402/20 
eKLEP: 12.08.2020 

Bez připomínek.  

20. Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
Č. j. UOOU-03161/20-3 
eKLEP: 19.08.2020  
Jozef Denk 
e-mail: legislativa@uoou.cz  
tel.: 234 665 224 nebo 234 665 247 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů hodnotí kvalitu zpracování dopadů na ochranu osobních údajů a soukromí 
návrhu jako velmi dobrou, kladné též kvituje, že se navrhovatel vyvaroval ustanovení, jež mu byla vytýkána 
v předchozích letech. 
Je však nezbytné přepracovat přílohu č. 1 – účel statistického zjišťování značek Obyv 2-12 (p. 61) a Obyv 3-12 
(p. 63) po vzoru účelu statistického zjišťování značek Obyv 1-12 (p. 60) nebo Obyv 4-12 (p. 65).  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Byť nelze zpochybnit unijní důvody těchto statistických zjišťování, primární jsou národní. Tím je třeba začít 
a unijní uvést až na druhém místě. Národní úprava by měla být akcentována, jelikož se zde nejedná o nová 
zpracování či účely, které by neexistovaly již před vznikem povinností ČR plynoucích z unijních předpisů. 
V současné podobě to však tak pro běžného čtenáře může takto působit. Zároveň jsou také účely používané pro 
ryze české národní zpracování širší, a tudíž statisticky důležitější.  
 
 
Reakce ČSÚ ze dne 2. 9. 2020: 
Český statistický úřad nezpochybňuje stanovisko ÚOOÚ, že výstupy ze statistických zjišťování jsou primárně 
významné a využívané pro národní účely ve srovnání s účelem unijním.  
Nicméně každoroční příprava návrhu vyhlášky o programu statistických zjišťování na další kalendářní rok, 
zejména vypracování jednotlivých popisů statistických zjišťování a seznamu právních předpisů v odůvodnění 
na str. 12 - 18 vychází z dlouhodobé praxe, která byla projednána a odsouhlasena Úřadem vlády, odborem 
kompatibility. 
Ze srovnání, k jakým účelům zjišťované údaje ze statistických zjišťování Obyv 1-12 a Obyv 4-12 slouží, 
vyplývá, že tyto jsou primárně určeny pro národní potřeby a jako doplněk jsou rovněž zasílány Eurostatu, 
OSN, popř. dalším institucím. Povinnost provádět tato statistická zjišťování, resp. poskytovat data z těchto 

Neakceptováno. 
Dne 4. 9. 2020 se uskutečnilo telefonické vypořádání 
připomínky ÚOOÚ, na základě kterého ÚOOÚ od připomínky 
ustupuje, protože rozumí tomu, že ČSÚ má tento systém 
u všech značek, kde je zároveň účel národní i unijní. Domnívá 
se však, že by napříště bylo vhodné, aby v těchto případech byl 
národní účel vždy uveden na prvním místě a unijní na druhém. 
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zjišťování, nevyplývá z evropských právních předpisů. Na rozdíl od statistických zjišťování Obyv 2-12 a Obyv 
3-12, u kterých je povinnost poskytnout zjišťované údaje stanovena uvedenými evropskými právními předpisy, 
dále však jsou tyto údaje samozřejmě využívány pro uvedené národní účely, jak vyplývá z konkrétních 
národních právních předpisů. 
Uvedená struktura statistických zjišťování Obyv 2-12 a Obyv 3-12 odpovídá struktuře dalších statistických 
zjišťování, u kterých povinnost poskytovat údaje vyplývá z evropských předpisů. V případě zpracování všech 
popisů tak postupuje ČSÚ jednotně, jako v minulých letech, a materiál představuje očekávanou, standardní 
úpravu. 

21. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 
Č. j. ÚOHS-23640/2020/440/LSl 
eKLEP: 04.08.2020 

Bez připomínek.  

22. Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
Č. j. ČÚZK-11431/2020 
eKLEP: 18.08.2020 

Bez připomínek.  

23. Český telekomunikační úřad 
Č. j. ČTÚ-37 274/2020-606 
eKLEP: 06.08.2020 

Bez připomínek.  

24. Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez vyjádření.  

25. Český báňský úřad 
Č. j. 28508/2020-ČBÚ 
eKLEP: 10.08.2020 

Bez připomínek.  

26. Energetický regulační úřad Bez vyjádření.  

27. Hospodářská komora ČR 
Č. j. 62/6000/2020 
eKLEP: 14.08.2020 
zapsala Lucie Plachá 
pripominkovani@komora.cz  
 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
1. Připomínka k Příloze č. 1, položce č. 49. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách 

Požadujeme dotčený výkaz vyřadit ze statistického zjišťování, případně upravit tak, aby výkaz obsahoval 
pouze údaje o druhotných surovinách a jeho část odpadová byla vzájemně sdílena a sjednocena s daty 
MŽP. 
 
Odůvodnění: 
Dlouhodobě dochází ke dvojímu vykazování údajů o odpadech a je naprosto nezbytné sjednotit data ČSÚ 
s daty MŽP tak, aby nedocházelo k rozdílným výsledkům nakládání s odpady za celou ČR. Tento výkaz je 
za část odpadů opakovaně označován jako nadbytečný  v rámci tzv. Ekoauditu a dvojí vykazování odpadů 
představuje nadbytečnou administrativní zátěž. 

Vysvětleno. 
ČSÚ se snaží v co možná největší míře využívat data 
z administrativních zdrojů a snižovat administrativní zátěž 
podnikatelských subjektů. V porovnání s rokem 2018  se 
výběrový soubor podniků obeslaných výkazem Odp 5-01 snížil 
o cca 5,5 tis respondentů, tj. téměř o dvě třetiny. Úplnému 
nahrazení statistického zjišťování daty z informačního systému 
MŽP však dosud brání nejednotnost a nevyjasněnost 
metodických postupů vykazování v systému ISPOP. ČSÚ 
i nadále jedná s MŽP o úpravách v systému ISPOP/ISOH za 
účelem zlepšení využitelnosti tohoto zdroje pro statistické 
účely a tím i dalšího snížení administrativní zátěže 
respondentů.  
Podle Ujednání mezi ČSÚ, MŽP a Úřadem vlády ČR měl být 
proveden audit systému MŽP, který by navrhl změny ve sběru 
dat MŽP tak, aby data splňovala požadavky na metodiku 
EU/Eurostat. K tomu doposud nedošlo. 
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2. Připomínka k potřebě zjištění ekonomického významu institutu „zaručená mzda“ 

Součástí národního pracovního práva je institut „zaručené mzdy“. Navrhujeme rozšířit statistické 
zjišťování ať už přímo v působnosti ČSÚ, anebo na resortní úrovni (MPSV) o (z)mapování zaručené 
mzdy.  
Odůvodnění: 
Vláda periodicky svým nařízením zvyšuje částky zaručených mezd, aniž by byl znám celkový ekonomický 
dopad takových kroků. Ze zpětné vazby jednotlivých členských firem Hospodářská komora ČR ví, že na 
mikroekonomické úrovni mají tato diskreční opatření negativní dopad na působení celé řady 
podnikatelských subjektů na trhu. Navrhuje se proto rozšířit statistické zjišťování ať už přímo v působnosti 
ČSÚ, anebo na resortní úrovni (MPSV) o mapování zaručené mzdy, zejména získat rámcovou představu, 
kolik osob v národním hospodářství pobírá zaručenou mzdu a jaký je celkový objem vyplácených 
zaručených mezd. Ideálně v členění podle každé z 8 skupin (úrovní) zaručených mezd, avšak i jen sumární 
číslo za všechny skupiny za celou ekonomiku, anebo sumární čísla za všechny skupiny pouze za vybrané 
sektory či odvětví by učinila transparentním, srozumitelným a odpovědným rozhodování vlády 
o restriktivním zásahu do (nejen) podnikatelské sféry. Nemuselo by jít ani o pravidelné, opakující se 
výkazy; pro relevantní představu vlády i veřejnosti by stačilo i jednorázové ad hoc šetření. 

 
Vysvětleno. 
Šetřením údajů týkajících se „zaručené mzdy“ by se výrazně 
navýšila administrativní zátěž respondentů a rovněž i jejich 
náklady na úpravu podnikových softwarů. 
K tomuto tématu se již uskutečnilo jednání dne 15. 3. 2019 na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců 
z Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory 
a Českého statistického úřadu. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Český statistický úřad na 
základě vyhodnocení budoucích přínosů a vynaložených 
nákladů nesouhlasí s realizací tohoto šetření. 
 
 
 
 

28. Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

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

Bez vyjádření.  

32. Svaz podnikatelů  
ve stavebnictví ČR 

Bez vyjádření.  

33. Zemědělský svaz ČR Bez vyjádření.  
34. Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací 

Bez vyjádření.  

35. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský 
Č. j. UKZUZ 143268/2020 
e-mail: 13.08.2020 
Mgr. Markéta Záděrová 
oddělení legislativní a právní 
telefon: 543 548 111 

Bez připomínek.  

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

Bez vyjádření.  

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

Bez vyjádření.  

41. Českomoravský svaz 
mlékárenský 

Bez vyjádření.  
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42. Svaz drůbežářských podniků Bez vyjádření.  
43. Spolek pro komodity a krmiva Bez vyjádření.  
44. Českomoravské sdružení 
organizací zemědělského 
zásobování a nákupu 

Bez vyjádření.  

45. Státní zemědělský intervenční 
fond 

Bez vyjádření.  

46. Národní knihovna ČR Bez vyjádření.  
47. Asociace muzeí a galerií Bez vyjádření.  

48. Svaz českých knihkupců 
a nakladatelů 

Bez vyjádření.  

49. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR 

Bez vyjádření.  

50. Svaz měst a obcí 
Č. j. 350/2020 
eKLEP: 12.08.2020 

Bez připomínek.  

51. Asociace krajů Bez vyjádření.  

52. Kraj Hl. m. Praha 
Č. j. S-MHMP 1156959/2020 
eKLEP: 14.08.2020 

Bez připomínek.  

53. Středočeský kraj 
Č. j. OLP/Něm 
eKLEP: 11.08.2020 
e-mail: 14.08.2020 nemcoval@kr-s.cz  
osobou oprávněnou k vypořádání je 
Jakub Šlajs, DiS. 
tel.: 257280604 
e-mail: slajs@kr-s.cz 
vypracoval: Mgr. Ludmila Němcová, 
vedoucí odd. legislativního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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).“ 

Vysvětleno. 
Je zřejmé, že sledování informace o nedostupnosti pobytové 
sociální služby pro klienty v rámci výkonu sociální práce by 
bylo obecně přínosné, nicméně pro sociální pracovníky by 
zjišťování a evidence takové informace (nad rámec běžné 
práce) představovala, s přihlédnutím k potenciálu využití 
takto zjišťované statistické informace, zvýšení administrativní 
zátěže. Navrhované informace sociální pracovník ze zákona 
nesleduje.  
Sledování navrženého ukazatele se zároveň zčásti překrývá 
s evidencí neuspokojených žádostí o sociální službu 
zařazeného do statistického zjišťování Soc (MPSV) V 1-01, 
byť informaci o počtu klientů sociálních pracovníků přímo 
neobsahuje. 
Dále dodáváme, že požadovaná data získávaná sociálními 
pracovníky nemohou být komplexní, spíše zavádějící, neboť 
nebudou zahrnovat ty klienty, kteří sice o pobytovou sociální 
službu požádali, ale tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi 
nesdělili nebo odmítli sdělit. Obecně v této souvislosti platí, 
že sociální pracovník disponuje o klientovi jen těmi údaji, 
které mu byly předány dobrovolně za účelem poskytnutí 
potřebné pomoci. 
S ohledem na obecný záměr minimalizovat rozsah 
statistických zjišťování a tím snižovat administrativní zátěž na 
straně jejich respondentů nelze v současné době návrh 
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Připomínky zaslané dodatečně jen     
e-mailem 17.08.2020 JUDr. Jan Puls 
puls@kr-s.cz  
uplatnil Ing. Jiří Havelka 
tel. 257 280 514, 67 049 294 
e-mail: havelkaj@kr-s.cz   
 
 

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.  

považovat za účelný a připomínku realizovat (akceptovat). 
Vyjádření Středočeského kraje (Jakub Šlajs, DiS.) 
k návrhu vypořádání ze dne 10. 9. 2020: 
K vašemu vysvětlení naší zásadní připomínky k výkazu 
V (MPSV) 26-01 je možné uvést, že byla vypracována 
společně s praxí sociálních pracovníků ORP. Dá se uvést, že 
je mylné pojetí, že by je takováto informace zatěžovala. 
V praxi jde o případy, kdy se sociálním pracovníků ORP 
nedaří klientovi z důvodu problémového chování nebo 
závislosti nebo z jiného obdobného důvodu sociální službu. 
Statistický výkaz by pak pomohl zviditelnit tyto případy 
a umožnil lépe plánovat sociální služby.  
Není rovněž správné pojetí, že by se toto číslo nějak 
překrývalo s počty neuspokojených žádostí o sociální službu. 
Počty neuspokojených žádostí nejsou vůbec relevantní pro 
potřeby plánování rozvoje sociálních služeb, neboť obsahují 
často žádosti „nekvalifikovaných zájemců“, kdy v praxi 
sociální pracovníci, zcela v souladu s metodikou MPSV 
provádějí sociální šetření a ověřují kvalifikovanost zájemce až 
před nástupem do sociální služby. Z toho důvodu je rovněž 
mylné vysvětlení, že by šlo o číslo nějak neúplné nebo jak 
autor vysvětlení uvádí komplexní. Zpravidla se ORP setkává 
s případy, na něž naše připomínka cílí v souladu s § 92, pís a)-
c) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  
Ani vysvětlení, že obecný záměr snižovat administrativu není 
relevantní, neboť údaje, které by zpracovatel výkazu uváděl, 
vlastně velmi dobře zná, neboť mu zabírají již samy o sobě 
značnou část personální kapacity. Návrh proto považujeme za 
zcela účelný vzhledem ke kompetenci zpracovatele výkazu 
uloženou mu § 92, pís. d) ZSS. Prosíme o revizi vašeho 
vysvětlení.  
 
Vyjádření ČSÚ ze dne 16. 9. 2020: 
Je vhodné upozornit, že statistický výkaz V (MPSV) 26-01 je 
výkazem určeným pro obecné statistické údaje v rámci 
činností sociální práce sociálního pracovníka vykonávané 
v dané struktuře sociálního odboru ve správním území 
obecního úřadu. Cílové skupiny a sociální práci s nimi 
zaznamenává sociální pracovník obecního úřadu ve 
Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka, který je 
k tomu přímo určen, podle vyhlášky č. 3322013 b., o vzoru 
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. 
 
§ 92 d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, hovoří 
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o koordinaci sociálních služeb prostřednictvím pracovníků 
obecního úřadu, ne však prostřednictvím sociálních 
pracovníků, tzn. tito sociální  pracovníci nemohou znát 
všechny klienty žádající o sociální službu a ani neřeší, zda je 
v rámci koordinace pro klienta vhodná např. pečovatelská 
služba nebo osobní asistence a neřeší ani potřebnost služby 
z pohledu plánování obce. 
 
Údaje, které jsou KÚ Středočeského kraje požadovány jsou 
primárně údaje, které řeší sociální pracovník obecního úřadu 
pouze v případech, kdy je řešena nepříznivá sociální situace 
klienta, který potřebuje sociální službu, avšak u většiny 
klientů sociální pracovník obecního úřadu řeší nepříznivou 
sociální situaci v jiných oblastech, např. pomoc osobám 
nacházejícím se v hmotné nouzi, pomoc osobám s vyřízením 
nepojistných sociálních dávek, osobám s dluhovou 
problematikou, s bytovou problematikou - to však z valné 
části nejsou klienti, kteří jsou cílovou skupinou poskytovatele 
sociální služby.  
 
Není součástí výkonu činností sociální práce sociálních 
pracovníků obecních úřadů nabízet sociální službu, to je věcí 
poskytovatele sociální služby a jeho zaměstnanců včetně 
jejich sociálních pracovníků, proto by tento údaj neměl 
žádnou vypovídající statistickou hodnotu a byl by naopak 
zavádějícím údajem. 
 
Výkonem činností sociálního pracovníka obecního úřadu není 
možné získávat relevantní údaje od klientů jako je dostupnost 
sociální služby či nedostupnost specializace, plná kapacita 
atp. – údaje, které KÚ Středočeského kraje požaduje ani klient 
mít nemůže - sociální pracovník obecního úřadu jedná pouze 
s klientem a na základě dobrovolnosti, tyto údaje by musely 
být sociálnímu pracovníkovi obecního úřadu na jeho 
písemnou žádost sděleny poskytovatelem sociální služby, 
avšak je nutné si uvědomit, že poskytovatel služby nemá 
zákonnou povinnost o těchto citlivých údajích sociálního 
pracovníka obecního úřadu informovat. 
 
Účelem sociální práce není primárně získávat podrobné údaje 
o sociálních službách, velkou zátěží by bylo také získávání 
jednotlivých písemných souhlasů podle zásad GDPR 
s požadavky na zjištění informací, které klient ani sdělit 
nechce. 
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 Jak již bylo uvedeno dříve, nelze – s ohledem na obecný 
záměr minimalizovat rozsah statistických zjišťování a tím 
snižovat administrativní zátěž na straně jejich respondentů – 
předložený návrh realizovat (akceptovat). 
 
Vyjádření Středočeského kraje ze dne 21. 9. 2020: 
Nemáme k vypořádání připomínek, mrzí nás, že argumentace 
je velmi plytká a povrchní a spíše nás vede k rezignaci. 
 

2. Připomínky zaslané dodatečně jen e-mailem havelkaj@kr-s.cz: 
 
V rámci sledovaných parametrů nejsou sledovány parametry, které souvisí s mojí činností, a přesto jsem 
přesvědčen s ohledem na právní rámec a požadavky EU a české vlády vázané na cíle, které byly právními 
předpisy stanoveny. 
Jedná se o následující předpisy: 
Zákon o elektronických komunikacích (nebo také "ZEK") č. 127/2005 Sb., 
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních SEK č. 194/2017 Sb., 
Zákon o urychlení výstavby č. 416/2009 Sb., Zákon o vyvlastnění č.184/2006 Sb. 
 
A iniciativy: 
Smart Cities - EU a koncepce v rámci MPMR 
Broad bend investment guide - EU 
Průmysl 4.0 
Budování DTM 
 
Ke stavu těchto aktivit nejsou žádné dostupné statistické informace, které by stát aktivně shromažďoval nebo 
dokonce shromažďoval a ověřoval. 
U některých z těchto aktivit se přitom sledované údaje neshodují s cílovými požadovanými hodnotami. Jako 
příklad je dostupná rychlost připojení kde se do roku 2020 požadovalo 50% domácností připojených 100 Mb 
garantovaným symetrickým internetem a sledovaná hodnota z ČTÚ (statisticky negarantovaná) je 30 Mb 
nesymetrických zaměřená na lokalitu ne na koncového účastníka. 
 
Doporučuji tedy zavést sběr dat o dostupných místech a dostupných přenosových technologiích na území ČR 
a to jak přímým sběrem od poskytovatelů připojení tak statickým sběrem dat od koncových uživatelů a to jak 
státních institucí tak soukromých a firemních subjektů. 
 
Druhou oblastí je stupeň zpracování DTM na území republiky a to z hlediska úplnosti údajů (tedy stanovení 
nějakého rozsahu sledovaných údajů), tak z hlediska pokrytí území jako celku především s vlastním průmětem 
umístěných čidel do prostoru měst a obcí jak intravelánu tak extravelánu těchto subjektů. 
 
Pokud nebudeme mít tato data, nemáme mezikrajové srovnání a nemáme ani nástroj na kontrolu plnění 
směrnic spojených s možností čerpání dotací a směrování dotací příslušným směrem. 
 

Vysvětleno. 
Připomínku Středočeského kraje Český statistický úřad 
konzultoval s Českým telekomunikačním úřadem.  
 
K připomínce uvádíme následující: 
Nelze souhlasit s konstatováním, že ke stavu aktivit 
uvedených v připomínce stát aktivně neshromažďuje 
a neověřuje potřebná data. Naopak. 
 
Na základě zmocnění podle zákona č. 127/2005 Sb., zákon 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
jsou předmětem pravidelného sběru dat realizovaného 
Českým telekomunikačním úřadem mimo jiné data 
o aktivních přípojkách (přístupech), resp. disponibilních 
přípojkách pro službu přístupu k internetu v členění dle 
jednotlivých technologií v detailu až na adresní místa.  
 
Na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu 
jsou dostupné veškeré vzory formulářů, prostřednictvím 
kterých se získávají údaje od povinných subjektů (podnikatelů 
v elektronických komunikacích a poštovních službách) 
a v rámci nichž je uveden i sběr dat o aktivních 
a disponibilních přípojkách pro službu přístupu k internetu 
(https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2019).  
 
Ve vztahu k zákonu č. 194/2017 Sb., zákon o opatřeních ke 
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 
zákonů, není zřejmé, o sběr jakých údajů by se mělo jednat, 
když většinu z nich, byť ne na jednom místě a vždy ve 
vhodném formátu, má stát prostřednictvím institucí státní či 
veřejné správy k dispozici. Za účelem shromáždění 
potřebných dat na jednom místě probíhá celá řada aktivit, 
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z nichž jednou je např. i snaha o digitalizaci stavebního řízení. 
 
Ve vztahu k problematice DTM lze odkázat právě na stávající 
aktivity v oblasti prací na přípravě digitalizace stavebního 
řízení. Tato aktivita je koordinována Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR, konkrétní vyhlášku k DTM pak připravuje ČÚZK.  
 
Ve vztahu k přípravě dotačních programů na různých 
úrovních včetně následných kontrolních mechanismů je 
nezpochybnitelná role správců těchto dotačních aktivit. Český 
telekomunikační úřad např. velmi úzce spolupracuje 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na přípravě všech 
podobných aktivit zejména na úrovni předávání všech 
potřebných dat, která se sbírají. 
 
Současně je třeba uvést, že zjišťování údajů o informačních 
a komunikačních technologiích a jejich využívání, prováděné 
Českým telekomunikačním úřadem, je doplněno i dvěma 
každoročními evropskými výběrovými šetřeními, která 
realizuje Český statistický úřad a která jsou zaměřena na 
využití těchto technologií jednotlivci (domácnostní šetření 
VŠIT) a podniky (podnikové šetření ICT 5-01) na území ČR. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výběrová šetření, lze z těchto 
dat generovat jen velmi omezené regionální výstupy. 
 
Obě šetření probíhají v souladu s nařízením EP a Rady (ES) 
č. 808/2004 a data z obou zjišťování slouží primárně 
k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí 
Digitální agendy pro Evropu. V rámci České republiky pak 
pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje 
informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například 
v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích 
(Digitální Česko). Údaje jsou využívány i pro analytické 
účely, pro potřeby vládních, hospodářských a společenských 
institucí a pro informování odborné veřejnosti. Obsah obou 
šetření vychází primárně z modelového dotazníku Eurostatu. 
 
Výsledky z těchto dvou šetření jsou uvedeny zde: 
1) Využívání informačních a komunikačních technologií 
v podnikatelském sektoru - 2019. 
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-
komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-rok-
2017-leden-2018 
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2) Využívání informačních a komunikačních technologií 
v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019 
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-
komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-
jednotlivci-2019 
 
3) I přes poměrně značnou rozsáhlost výše uvedené publikace, 
nemohly být zde zdaleka prezentovány všechny zajímavé 
pohledy na data, která ČSÚ v oblasti statistického zachycení 
informační společnosti a digitální ekonomiky zpracovává 
a publikuje. Tyto údaje lze nalézt na nově upravených 
stránkách ČSÚ věnovaných statistikám informačních 
technologií: 
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm 
 
4) Pravidelně ČSÚ publikuje i články o statistikách v oblasti 
ICT v rámci měsíčníku ČSÚ STATISTIKA & MY, které 
naleznete na následujícím odkazu: 
http://www.statistikaamy.cz/category/analyzy/informacni-
technologie/ 
 
5) Český statistický úřad dále každoročně zpracovává 
a vydává publikaci Informační společnost v číslech 2020 
mapující rozvoj digitální společnosti v Česku a v zemích EU 
Úplné znění této datové publikace je k dispozici zde: 
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-
cislech-2020 
 
Publikace v sedmi tématických kapitolách obsahuje nejen 
údaje o vybavenosti a využívání internetu a dalších moderních 
ICT v domácnostech, mezi jednotlivci nebo v podnicích, ale 
i jak jsou tyto technologie využívány pro potřeby veřejné 
správy, vzdělávání či zdravotnictví. Kromě podrobných dat za 
ČR, každá kapitola obsahuje metodický úvod a u většiny 
ukazatelů i mezinárodní srovnání za země EU. Údaje jsou 
členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných 
domácností, podniků nebo ordinací lékaře. V případě osob 
starších 16 let se pak čtenář například dozví, jak závisí 
využívání internetu na pohlaví, věku či vzdělání sledovaných 
osob. Nově všechny zde uvedené grafy obsahují propojení na 
zdrojová data. 
 
6) ČSÚ dlouhodobě sleduje nejen údaje o využívání ICT 
v jednotlivých sférách společnosti, ale i produkci těchto 
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technologií, včetně údajů o investicích, zahraničním obchodu 
a kvalifikovaných lidských zdrojích v této oblasti. Tyto údaje 
byly zpracovány v rámci publikace Digitální ekonomika 
v číslech. Její nejnovější vydání naleznete zde: 
https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-ekonomika-v-cislech 
 
7) Data o využívání internetu v členění podle pohlaví byla 
zveřejněna v lednu v publikaci Zaostřeno na ženy a muže 
2019 v kapitole č. 9. Informační společnost: 
https://www.czso.cz/csu/czso/9-informacni-spolecnost 
 
8) Produkujeme i řadu regionálního srovnání. Nejnovější 
údaje naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/18-
informacni-spolecnost-va32cs2ar6 
 

54. Jihočeský kraj 
Č. j. KUJCK 102172/2020 
eKLEP: 14.08.2020 

Bez připomínek.  

55. Plzeňský kraj 
Č. j. ZN/7/PRÁV/20 
eKLEP: 13.08.2020 

Bez připomínek.  

56. Karlovarský kraj 
Č. j. KK/2349/LP/20 
eKLEP: 04.08.2020 

Bez připomínek.  

57. Ústecký kraj 
Č. j. KUUK/118943/2020 
eKLEP: 12.08.2020 

Bez připomínek.  

58. Liberecký kraj 
Č. j. CSU-008837/2020-01 
eKLEP: 29.07.2020 
e-mail: jana.harnicarova@kraj-lbc.cz 
29.07.2020 

Bez připomínek.  

59. Královéhradecký kraj 
Č. j. KUKHK-24034/OP/2020 
eKLEP: 13.08.2020 

Bez připomínek.  

60. Pardubický kraj 
Č. j. KrÚ 55508/2020   
eKLEP: 29.07.2020 

Bez připomínek.  

61. Kraj Vysočina Bez vyjádření.  
62. Jihomoravský kraj 
Č. j. S-JMK 104 303/2020 
eKLEP: 03.08.2020 

Bez připomínek.  

63. Olomoucký kraj 
Č. j. KUOK 87683/2020 
eKLEP: 05.8.2020  

 

Bez připomínek.  
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64. Zlínský kraj 
Č. j. 49755/2020 
eKLEP: 13.08.2020 

Bez připomínek.  

65. Moravskoslezský kraj 
Č. j. MSK 94691/2020 
eKLEP: 14.08.2020 

Bez připomínek.  

 
V Praze dne 25. 9. 2020 
  
Vypracovali: JUDr. Gabriela Váchová, Mgr. Eva Kovářová, JUDr. Eva Šarapatková, 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  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBUDD5KVQ)


	Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
	Zásadní připomínka:
	Odůvodnění:
	Byť nelze zpochybnit unijní důvody těchto statistických zjišťování, primární jsou národní. Tím je třeba začít a unijní uvést až na druhém místě. Národní úprava by měla být akcentována, jelikož se zde nejedná o nová zpracování či účely, které by neexistovaly již před vznikem povinností ČR plynoucích z unijních předpisů. V současné podobě to však tak pro běžného čtenáře může takto působit. Zároveň jsou také účely používané pro ryze české národní zpracování širší, a tudíž statisticky důležitější. 



