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Editorial
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V ážené čtenářky, vážení čtenáři, Hérakleitos z Efesu, 
starořecký filosof, řekl: nevstoupíš dvakrát do 
stejné řeky... Ano, život je neustálá změna. Šesti-

leté působení Ivy Ritschelové v čele Českého statistického 
úřadu bylo obdobím neustálých změn, kterým musela po 
celou dobu čelit. Které z nich považuje za nejdůležitější 
a jak se s nimi vypořádala, se dozvíte z rozhovoru, který 
poskytla Petře Báčové, tiskové mluvčí Úřadu.

Tématem zářijového vydání jsou kraje České republiky. 
Tým pracovníků informačních služeb z krajských správ 
vydal publikaci Základní tendence demografického, so-
ciálního a ekonomického vývoje kraje v roce 2015. Právě 
z ní nejvíce čerpal při přípravě článků do časopisu Statis-
tika&My. Poznáte, jak vypadaly kraje v minulosti, kam se 
lidi nejvíce stěhují, a to nejen kvůli zaměstnání, dále jak 
je to s kvalitou životního prostředí, kde je nejdražší voda 
v Česku a nakonec, jaké zemědělské specializace mají jed-
notlivé kraje. Ostatně zemědělství, resp. vývoji osevních 
ploch a odhadům či definitivním výsledkům sklizní v ČR 
je věnována také analýza.

Přeji vám zajímavé čtení a hlavně, nezapomínejte zů-
stávat v kontaktu se svými přibuznými a přáteli. Z posled-
ního výběrového šetření Životní podmínky 2015 vyplynulo, 
že i když se s nimi již tolik osobně nestýkáme, stejně se na 
ně spoléháme.

Krásné babí léto a úspěšný start do školy všem žákům 
a studentům přeje

Alena Géblová
vedoucí redaktorka
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Šest let v ČSÚ – jak byste je zhodnotila? 
Šest let je skutečně velmi dlouhá doba. 
Během ní se v Úřadě odehrála celá řada 
změn. Rozdělit je lze do tří základních 
skupin. Začnu u změn organizačních, 
kdy došlo ke změně struktury ČSÚ, 
vznikly Krajské správy, vytvořila jsem od-
bor veřejných zakázek nebo odbor vnější 
komunikace a centralizovala správu IT. 
Došlo také ke generační obměně na po-
zicích vedoucích pracovníků. A za velmi 
důležitý považuji fakt, že se nám poda-
řilo poměrně významně navýšit počet 
vysokoškoláků pracujících v ČSÚ. 

Do ČSÚ jste přišla s myšlenkou více 
propagovat statistiku v očích veřej-
nosti. Došlo v této oblasti k pokroku?
Ano, to je druhá oblast, ve které Úřad 
ušel za těch šest let velký kus dopředu. 
Vytvořili jsme nový časopis Statisti-
ka&My, který patří mezi nejlepší peri-
odika veřejné správy, má velkou čtenost 
a jsou na něj vysoce pozitivní ohlasy. 
Proměnou prošel i odborný časopis Sta-
tistika: Statistics and Economy Journal, 

který se mimo jiné dostal na list čeka-
telů k získání impakt faktoru. Zkrátka 
kompletně jsme změnili přístup k ve-
řejnosti. Vydáváme více tiskových zpráv 
a dalších informací. Častěji pořádáme 

tiskové konference, které jsou hojně 
navštěvované. Lidé si chválí i webové 
stránky, které jsou dnes podstatně pře-
hlednější a využívají moderní formy 
prezentace.

A třetí oblast, kde došlo k největšímu 
vývoji?
To je oblast statistická. Ta hlavní, kvůli 
které tu ČSÚ vlastně je. Samozřejmě ne-
mohu zmínit vše, co se povedlo za ce-
lých šest let. Ale chtěla bych vyzdvih-
nout hlavně realizaci projektu Redesign 
statistického informačního systému, 

kdy v podstatě v průběhu několika let 
byly modernizovány všechny části sta-
tistického procesu sběru, zpracování 
a prezentace statistických informací. 
Změnila se jak příprava výkazů, tak sběr 

dat, komunikace s našimi respondenty, 
zpracování údajů, tvorba a zveřejňo-
vání a výstupy. Kromě toho jsme zdárně 
zvládli přechod národních účtů z ESA 
1995 na ESA 2010. Česko bylo dokonce 
jedinou zemí Evropské unie, která do-
kázala přijmout tento nový standard 
bez jakýchkoliv derogací. Dále v rámci 
podnikových statistik také vznikl sofis-
tikovaný systém, který propojuje data 
ze statistických šetření s dostupnými 
administrativními zdroji.

Jak se za posledních šest let změnila 
statistika?
Ta se vyvíjí neustále. Používají se nové, 
modernější statistické metody zpra-
cování, modely, postupy. Zároveň je 
naší snahou a jedním z prioritních 
cílů vyšší využívání administrativ-
ních zdrojů dat. Tedy těch, která jsou 
již zjištěna a jsou uložena v databázích 
jiných institucí. Tady ale samozřejmě 
musíme brát v úvahu, že ne všechny 
administrativní zdroje dat můžeme 
přebírat. Ne u všech je to objektivně 
možné. Ty, které přebíráme, musejí spl-
ňovat podmínky Evropského statistic-
kého systému. Výstupy z ČSÚ musejí 
být v souladu s evropskou statistikou 
a metodikou. Využití administrativních 

Úřad ušel za šest let 
velký kus dopředu 
Iva Ritschelová byla do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu jmenována na 
návrh vlády prezidentem republiky Václavem Klausem 1. září 2010. Za tu dobu provedla 
v ČSÚ výrazné reformy. Se šestiletým trváním jejího mandátu přichází čas bilancovat.

Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

Na příští rok chystáme setkání expertní skupiny, které by 
se mělo týkat tvorby systému environmentální statistiky, 
jejíž pracovní skupině OSN předsedáme.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s bývalým předsedou ČSÚ Edvardem Outratou (1993–1999).
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dat je tedy podmíněno tím, že existuje možnost vytvořit 
z nich výstupy, které evropské statistice odpovídají.

Pomůže vyšší využívání administrativních zdrojů dat ke 
snížení administrativní zátěže? Jak to pocítí například 
podnikatelé?
Nejde jenom o podnikatele, ale o jakékoliv ekonomické sub-
jekty. Vnímám, že administrativní zátěž je pro ně skutečně 
velký problém. My jsme ji v průběhu několika let, konkrétně 
od roku 2006, snížili o 64 procent! A to tak, že jsme rušili ně-
která statistická zjišťování a jejich části, redukovali počet 
sledovaných údajů či počty oslovených subjektů a z admi-
nistrativních zdrojů dat jsme získávali údaje, které jsme do 
té doby samostatně zjišťovali. Když se s podnikateli bavím, 
samozřejmě si stěžují na vysokou administrativní zátěž sta-
tistiky. Ovšem musíme si uvědomit, že dotazníky ČSÚ jsou 
jen poměrně malá část výkazů, které firmám od státu chodí. 
Řada podnikatelů mezi nimi však nerozlišuje. Jakmile dosta-
nou do ruky formulář, automaticky ho vztáhnou ke statistice 
ČSÚ, byť jde například o zjišťování resortů a různých jiných 
institucí nebo o průzkumy. Byla bych proto ráda, kdyby se 
veřejnost naučila rozlišovat mezi tím, co je administrativní 
zátěž ze strany ČSÚ a ze strany ostatních orgánů. A zmíním 
ještě dvě čísla: Z celkového počtu 1,3 milionu tzv. aktivních 
podnikatelů jich oslovujeme jen asi 92 tisíc.

Jakých největších úspor se vám dosud podařilo dosáh-
nout?
Zmínila jsem, že jsem při svém nástupu vytvořila odbor 
veřejných zakázek. Jedním z prvních úkolů tohoto odboru 
bylo posoudit a přehodnotit všechny smluvní vztahy, které 
měl ČSÚ v té době uzavřeny, a postupně je znovu soutěžit 
v otevřených výběrových řízeních. Tam se nám podařilo do-
sáhnout největších úspor. Souvisely nejen s přesoutěžením 
zakázek na datové a mobilní služby, ale i s celkovým ome-
zením tisku v souvislosti s elektronizací či se snížením tu-
zemského cestovného díky efektivnější koordinaci práce te-
rénních pracovníků, stejně tak s redukcí počtu pracovních 
míst nebo s nákupem energií na komoditní burze. Daří se 
nám dosahovat skutečně nízkých cen. Například mobilního 
operátora jsme soutěžili už podruhé za pět let. Dosáhli jsme 
tak úspor na úrovni dvou třetin výdajů, které byly vynaklá-
dány před mým nástupem do funkce.

Které právě probíhající projekty vnímáte jako nejdůleži-
tější?
Jak jsem zmínila, je to projekt Redesign, který zde sice běží 
už několik let, ale některé detaily je ještě zapotřebí dokončit 
nebo zdokonalit. Je to i příprava Sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021. Dále projekt, který zcela mění přístup ke statis-
tice rodinných účtů. Vedle toho chystáme na příští rok setkání 
expertní skupiny, které by se mělo týkat tvorby systému en-
vironmentální statistiky, jejíž pracovní skupině OSN před-
sedáme. Na akci by do Česka měli přijet odborníci z celého 
světa. Zároveň se po dohodě s Eurostatem budeme snažit 
dobře připravit konferenci o kvalitě statistických systémů, 
která by měla být v roce 2018 a jejímiž zřejmě budeme hlav-
ními organizátory. 

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Sedmým rokem stojí v čele Českého statistického 
úřadu. Reprezentuje instituci, které podle posledního 
zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřuje 
62 % občanů. Pravidelně se zúčastňuje jednání vlády 
ČR. K dosavadním úspěchům Ivy Ritschelové patří 
výrazné úspory v hospodaření Úřadu, realizace 
významných rozvojových projektů spolufinanco-
vaných z fondů Evropské unie, díky nimž má ČSÚ 
moderní integrované nástroje statistického produkční-
ho procesu, či snížení celkové administrativní zátěže 
v oblasti statistických zjišťování za posledních pět let 
o 35 %. K dalším prioritám, jež se daří naplňovat, 
patří také osvěta v oblasti statistiky. Každoročně udě-
luje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj oboru, 
Cenu předsedkyně ČSÚ. Je severočeskou patriotkou 
a řadu let spolupracuje s Dětským domovem v Ústí 
nad Labem na Severní Terase. Coby bývalá rektorka 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a členka Stálé 
pracovní skupiny Akreditační komise (Ekonomie) se 
zabývá i oblastí vzdělávání a školství. Má bohaté 
zahraniční pracovní zkušenosti a je autorkou desítek 
odborných textů zaměřených na environmentální 
ekonomii a politiku životní prostředí.
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Významné úkoly lze očekávat i v rámci  
Evropského statistického systému, kde 
probíhá rozsáhlá modernizace práv-
ního rámce, ať už v podnikových, nebo 
sociálních statistikách. Princip zastře-
šujících rámcových nařízení nejenže 
přinese nové požadavky na jednotlivé 
statistiky, ale měl by zjednodušit i jejich 
případné budoucí změny. I na tyto se 
bude muset ČSÚ připravit.

Patří k těmto důležitým tématům 
i statistika odpadů?
Určitě. Již poměrně dlouhou dobu vedle 
sebe fungují dva systémy – jeden náš, 
statistický systém odpadů, který pou-
žíváme a který plně odpovídá Evrop-
skému statistickému systému, a druhý 
informační systém Ministerstva život-
ního prostředí, který je postaven na jiné 
bázi a jehož hlavní účelem je kontrola. 
Jak zatím vyplývá z analýz, tento resortní 
informační systém je pro naše účely ne-
použitelný. Z tohoto administrativního 
zdroje dosud není možné získat data, 
která by odpovídala evropské metodice. 
V poslední době byly iniciovány velmi 
intenzivní diskuse nejen na území České 
republiky, ale i ve spolupráci s Eurost-
atem a Evropskou komisí o tom, jaké 
postupy by bylo možné zvolit, aby tyto 
dva systémy byly nějakým způsobem 
integrovány. Cílem je, aby Ministerstvo 
mohlo nadále využívat systém pro svoje 
účely a ČSÚ jej mohl současně využít 
pro účely evropské statistiky.

Aktuálně se hovoří i o zrušení údaje 
o průměrné mzdě tříděné na podni-
katelskou a nepodnikatelskou sféru. 
V čem je problém?
Ráda bych zdůraznila, že toto je čistě 
národní třídění a že tento ukazatel není 
opřen o evropskou statistiku. Údaj o ne-
podnikatelské sféře byl implemento-
ván do některých zákonů někdy v roce 
2004 a následujících letech. V podstatě 
se od něj odvozují platy ústavních čini-
telů, soudců, státních zástupců a dal-
ších. V souvislosti s přechodem z meto-
diky národních účtů ESA 1995 na ESA 
2010 však dochází k tomu, že jsou pře-
sunovány některé ekonomické subjekty 
z jednoho sektoru do druhého a tento 
ukazatel bude v čase kolísat. Z tohoto 
důvodu jsme informovali všechny uži-
vatele, že daný ukazatel přestaneme 
od referenčního roku 2017 publiko-

vat. Vzhledem k tomu, že v legislativ-
ních předpisech je uvedeno, že se pro 
výpočty platů používá dva roky starý 
ukazatel, mají všechny resorty dosta-
tek času na to, aby legislativní předpisy 
upravily. Hodně o tom komunikujeme 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Ministerstvem vnitra, ale i s Nejvyšším 
soudem, Nejvyšším státním zastupi-
telstvím a dalšími. Domnívám se, že 

pomalu docházíme ke shodě a že tyto 
subjekty pochopily, proč jsme k tomuto 
kroku přistoupili. Pokud už musí být 
v legislativě nějaký statistický ukazatel, 
pak se jeví jako nejvhodnější průměrná 
nominální mzda na přepočtené počty 
zaměstnanců v národním hospodářství.

Příští měsíc se uskuteční krajské 
a senátní volby. Jak se na ně ČSÚ při-
pravuje? A které úkoly jsou se zajiš-
těním zpracování výsledků spojeny?
Volby budou 7. a 8. října, následující ví-
kend pak druhé kolo voleb senátních. 
Z celkového počtu 13 660 stálých voleb-
ních okrsků se uskuteční ve 4 588 okrs-
cích jak volby krajské, tak volby senátní. 
Pokud se týká přípravy, jde o volby 
velké, náročné, takže probíhá jednak 
několik plošných zkoušek, kdy kont-
rolujeme, zda při přenosu a zpracování 
dat vše funguje tak, jak má, a jednak 
intenzivní školení členů okrskových 
komisí i našich zaměstnanců. Volby 
bude zajišťovat 2 900 pracovníků ČSÚ. 
Z jedné třetiny se jedná o naše stálé za-
městnance a ostatní tvoří zaměstnanci, 
s nimiž uzavíráme dohody o provedení 
práce. Vedle toho existuje celá řada růz-
ných videopořadů, příruček a manu-
álů dostupných také na webové stránce 

www.volby.cz. Takže se domnívám, že 
všechny zúčastněné dokážeme velmi 
dobře proškolit tak, aby v průběhu vo-
leb nevznikaly žádné problémy, nebo 
jsme je omezili na minimum.

Znamená to, že výsledky budou se-
čteny rychle?
Já bych široké veřejnosti, která čeká na 
výsledky, členům okrskových komisí 
a koneckonců i svým zaměstnancům 
přála, aby to bylo co nejrychleji. Třeba 
do půlnoci. Ale sama takový optimista 
nejsem. Odhaduji, že skončíme někdy 
nad ránem.

V jaké fázi jsou nyní přípravy na pří-
ští sčítání lidu? Jak by měl cenzus 
v roce 2021 vypadat a jak by se měl 
lišit od toho předchozího?
Už na jednání vlády jsem prezento-
vala, že chceme občany zatěžovat co 
nejméně. Představa je taková, že by ne-
dostali tak rozsáhlé formuláře jako při 
minulém sčítání a že bychom využili 
právě administrativních zdrojů dat, na-
příklad z Ministerstva vnitra nebo České 
správy sociálního zabezpečení. Z for-
mulářů by měl úplně vypadnout do-
movní list. Bohužel bytový list tam ještě 
zůstat musí, protože zatím neexistuje 
žádný registr bytů. Druhou odlišností je 
vyšší využití elektronických formulářů. 
I když již v roce 2011 bylo možno vypl-
nit formulář elektronicky a učinilo tak 
25 procent občanů, předpokládáme, že 
v roce 2021 bude tento podíl ještě vyšší. 
Pracujeme totiž na koncepci umožňu-
jící ještě snadnější přístup k elektronic-
kým formulářům než minule. Občané 
by se mohli do sčítání zapojit on-line, 
bez jakéhokoliv kontaktu s komisařem. 

Pojďme k vnitřním záležitostem: Jak 
se promítl služební zákon do chodu 
ČSÚ? Co se zjednodušilo, a co na-
opak zkomplikovalo?
Služební zákon nepovažuji v oblasti per-
sonalistiky za úplně povedený. Shodli 
jsme se s předsedy ostatních ústřed-
ních správních úřadů na tom, že je tam 
mnoho slabých míst, která nám zkom-
plikovala práci a kvůli kterým hodně na-
rostla administrativa. Složitější je napří-
klad přijímání nových zaměstnanců. 
Pokud třeba chci přijmout nového za-
městnance, který nemá složenou úřed-
nickou zkoušku, mohu ho zařadit jen 

ROZHOVOR

Iva Ritschelová na tiskové konferenci SLDB 2011.
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do prvního stupně dané platové třídy. 
I odborníci s praxí tak začínají na velmi 
nízkých platech, což je odrazuje od toho, 
aby k nám přicházeli. Další problém 
je s výběrovými řízeními, ve kterých 
uspěje člověk, který již je ve služebním 
poměru v jiném úřadu. Jeho služební 
poměr převodem do jiného úřadu ne-
končí a není možné mu dát zkušební 
lhůtu. Přitom jeho přístup k práci de 
facto vůbec neznáme. A v neposlední 
řadě jde o výhody, které zaměstnanci 
pod služebním zákonem získali, jako 
indispoziční či studijní volna. V tomto 
ohledu vnímám rozevírání nůžek ve 
vztahu k druhé kategorii zaměstnanců, 
kteří jsou pod zákoníkem práce. O všech 
těchto problémech jsem nedávno dis-
kutovala i s předsedou Českomoravské 
konfederace odborových svazů Josefem 
Středulou a musím říct, že jsme se shodli 
na tom, že by bylo vhodné uvažovat o ur-
čité novele tohoto zákona, minimálně 
v těch nejdůležitějších bodech.

S jakými jinými limity se při své práci 
setkáváte?
Jsou dva. Prvním je rozpočet, který nám 
bohužel zůstává pořád stejný, ale větší 
podíl se přelévá do platů a menší zů-
stává na provoz centrály nebo Krajských 
správ. Stejně tak nám chybějí peníze na 
investice, ať už do ICT, nebo do rekon-
strukcí a oprav. Druhým momentem je 
to, co jsem naznačila v souvislosti se 
služebním zákonem. Při výběrových ří-
zeních začínáme pociťovat nedostatek 
kvalifikovaných a nadšených lidí, kteří 
by pro ČSÚ chtěli pracovat. Proč říkám 
nadšených? Protože když se podíváte 
na dobu, jak dlouho naši zaměstnanci 
pracují pro Úřad, zjistíte, že buď od-
cházejí po roce, kdy si uvědomí, že ta-
hle práce pro ně není, nebo zde zůstá-
vají desítky let.

Často jste pracovně mimo Česko. Jsou 
problémy ostatních statistických úřa-
dů v Evropské unii podobné?
Jak v které oblasti. Pokud se týká ob-
lasti statistické, tak narážíme v pod-
statě na stejné potíže. Jde třeba o širší 
využití administrativních zdrojů dat. 
Jinde mají, stejně jako my, problémy 
s personálním zajištěním některých 
částí statistiky. Pokud se týká záležitostí 
rozpočtu, zásahů do sféry nezávislosti 
úřadů nebo organizačních věcí, lze jen 

obtížně srovnávat. Statistický úřad je 
sice v řadě zemí, včetně tuzemska, sa-
mostatně stojící jednotka, není součástí 
žádného ministerstva a předsedu jme-
nuje prezident. Ovšem v jiných státech 
je statistická instituce přímo součástí 
některého ministerstva, například fi-
nancí nebo vnitra, a tam řeší zase tro-
chu jiné problémy než my.

Na začátku jste hovořila o třech ob-
lastech, které se během vašeho pů-
sobení nejvíce proměnily. Znamená 
to, že se daří naplňovat vizi, kterou 
jste měla při svém jmenování v roce 
2010?
To by měli posoudit zejména lidé 
zvnějšku, ale samozřejmě i samotní za-
městnanci. Osobně si myslím, že vět-
šina úkolů, které jsem před sebe posta-
vila, byla splněna nebo je naplňována. 
Ale to je již minulost. Nyní stojí před 
námi nové výzvy pro další roky. Ráda 

bych věřila, že se nám tyto nové cíle 
bude dařit naplňovat stejně jako ty, 
které jsem si předsevzala před šesti lety.

Co nového tedy ČSÚ chystá?
Některé prioritní úkoly jsem již zmínila 
v předchozím. Kromě těchto budeme 
pracovat například na podpoře e-Go-
vernmentu. Nadále se budeme muset 
podílet na budování systému registrů 
v České republice. Trochu ambiciózním 
cílem, kolem něhož stále probíhají dis-
kuse, je i převod vybraných resortních 
zjišťování na ČSÚ. Zatím se tento úkol 
nedaří uskutečnit, spíše identifikujeme 
konkrétní překážky. Musím samozřejmě 
zmínit i zaměstnance. Dále se budeme 
snažit zlepšovat jejich pracovní pod-
mínky, motivovat je, aby se dále pro-
fesně rozvíjeli. A i nadále budeme in-
tenzivně pracovat na statistické osvětě 
a na dalším zvyšování prestiže Úřadu jak 
na národní, tak mezinárodní úrovni. 

ROZHOVOR

Iva Ritschelová spolu s předsedy statistických úřadů z 38 zemí na konferenci DGINS, která se 
uskutečnila v září v roce 2012 v Praze.
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mohli dozvědět novináři na 
tiskové konferenci, která se usku-
tečnila 6. září v ČSÚ Praze 10 
na Skalce. Podle statistik počty 
zahajovaných bytů po dvou pro-
gresivních letech klesají. V prv-
ních sedmi měsících letošního 
roku o 5,1 %. Situace je kritická 
především v Praze, kde se počet 
zahájených bytů v bytových do-
mech propadl o 78 %. V ostat-
ních krajích je situace různá.

volby do zastupitelstev krajů 
a do třetiny Senátu. Konat se 
budou v pátek 7. října a sobotu 
8. října. Druhé kolo senátních vo-
leb proběhne v pátek 14. a v so-
botu 15. října. 

-
myslu a srovnat statistická data 
s praxí bylo cílem letní exkurze 
odborníků z ČSÚ. Do sklárny 
Moser v Karlových Varech se 
10. srpna vydali zaměstnanci 
sekce produkčních statistik. Zde 
měli možnost zhlédnout muzeum 
sklárny a sklářskou huť.

časopisu Statistika&My bude sta-
vebnictví. Najdete v něm i ana-
lytický článek o bytové výstavbě 
v krajích České republiky.

22. a 23. září Ulrike Rockmann 
z Německa, která byla vedoucí 
mise Eurostatu v rámci peer 
review. Cílem její návštěvy bude 
konzultace o způsobu naplňo-
vání a nastavení realizace tzv. 
improvement actions ke zjištěním 
vyplývajícím z peer review.
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Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová 
a její pracovní tým se setkali s vede-
ním Štatistického úradu SR. Se šéf-
kou slovenského úřadu Ľudmilou 
Benkovičovou hovořila Iva Ritsche-
lová o statistice rodinných účtů, za-
hraničním obchodu a ICT bezpeč-
nosti v rámci zabezpečení voleb či 
o financování činnosti úřadů při 
zpracovávání volebních výsledků. 
Schůzky, která se uskutečnila v Bra-

tislavě ve dnech 11. a 12. srpna, se 
za ČSÚ zúčastnili i nový místopřed-
seda Roman Bechtold, ředitel sekce 
ekonomické a správní Radoslav Bu-
líř a ředitel sekce makroekonomické 
Jaroslav Sixta.

Dne 23. srpna vylosovali členové 
Státní volební komise Iva Ritschelová, 
předsedkyně ČSÚ, a Václav Henych, 
ředitel odboru všeobecné správy Mi-
nisterstva vnitra, čísla, kterými budou 
označeny hlasovací lístky politických 
stran, politických hnutí a koalic ve 
volbách do zastupitelstev krajů. Volby 
se budou konat letos 7. a 8. října. 

První celoplošná zkouška zpra-
cování výsledků voleb se koná dne 
27. září 2016. Druhá je plánována na 
4. října 2016. Zkoušky na fiktivních da-

tech ověřují všechny fáze zpracování 
výsledků včetně simulace výpadků da-
tového a telefonického spojení. Více 
na www.volby.cz.

Jednání 
předsedkyň 
ČSÚ a Štatistického 
úradu SR

Volby 2016  
Losování čísel 
hlasovacích lístků 

Záštitu nad konferencí Rozpočet a fi-
nanční vize měst a obcí opět pře-
vzala Iva Ritschelová, předsedkyně 
ČSÚ. Již 8. ročník této akce, kterou 
pořádá Luděk Tesař ze Cityfinance, 
se konal 13. září v Praze. 

Předsedkyně ČSÚ na něm předná-
šela o vývoji ekonomiky České repub-
liky a Evropské unie z pohledu statis-
tiky. Na konferenci také vystoupili Jan 
Vejmělek, hlavní ekonom Komerční 
banky a Miroslav Matej z Minister-
stva financí. 

Účastníci akce získali objektivní 
informace o sestavení rozpočtu na 
rok 2017 a o rozpočtovém výhledu 
samospráv. Konference byla zamě-
řena na rizika a příležitosti financí 
a hospodaření samospráv.

Konference 
o hospodaření 
samospráv

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová jedná s před-
sedkyní ŠÚ SR Ľudmilou Benkovičovou.

Iva Ritschelová a Václav Henych při losování.
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I letos si ČSÚ připomene významný 
den statistiky. Je jím 20. říjen 2016, 
kdy společně s národními statistic-
kými úřady z dalších evropských 
zemí oslaví Evropský den statistiky. 
ČSÚ proto v tento den například or-
ganizuje tiskovou konferenci, která 
dětská jména jsou u nás letos nejob-
líbenější, zpřístupňuje on-line „statis-
tické pexeso“ na aplikaci CZStat, otvírá 
dveře do Ústřední statistické knihovny 
a Informačních služeb ČSÚ, vyhlašuje 
národní kolo Mezinárodní soutěže 
o nejlepší statistický plakát a připra-
vuje ještě řadu dalších aktivit. Ty mají 
přispět ke zvýšení statistické osvěty 
uživatelů dat, a to i těch mladých. 

V srpnu navštívila ČSÚ – odbor šetření 
v domácnostech expertka amerického 
Úřadu pro pracovní statistiky Thesia 
Garner. Zajímala se o zjišťování a ana-
lýzy dat o příjmech a výdajích domác-
ností. Seznámila se s prováděnými še-
třeními sociální statistiky, jakými jsou 
Životní podmínky – SILC, Statistika 
rodinných účtů a Integrované šetření 
v domácnostech, dále s jejich právním 
základem a harmonizací v rámci Evrop-
ského statistického systému a se způ-
sobem jejich organizace a provádění. 
Thesia Garner prezentovala pracovní-
kům ČSÚ projekt reformy amerického 
šetření o výdajích domácností, pláno-
vané budoucí směřování tohoto šetření 
a jeho význam v oficiální statistice USA.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a ře-
ditel sekce produkčních statistik Jan Er-
nest se ve dnech 26.–27. září zúčastní 
102. konference předsedů národních 
statistických úřadů DGINS. Letos se 
uskuteční ve Vídni. Konference se bude 
zabývat zejména řízením moderního 
statistického úřadu v 21. století a otáz-
kami spojenými s budováním statistik 
příjmů, spotřeby a bohatství. Výsled-
kem jednání by mělo být mimo jiné 
i vypracování tzv. Vídeňského memo-
randa, které zdůrazní potřebu propo-
jení šetření v domácnostech i dalších 
zdrojů s makroekonomickými statisti-
kami. Na konferenci o den později na-
váže i jednání Výboru pro Evropský sta-
tistický systém.

Do Krásné Lípy se 
tentokrát vydaly děti 
z několika dětských 
domovů s předsedkyní 
ČSÚ Ivou Ritschelovou. 

Na začátku září letošního roku tam 
společně strávily prodloužený víkend 
plný her. 

„S dětmi jsme mimo jiné absol-
vovali exkurzi v čokoládovně Mana. 
Inspirovalo je to natolik, že některé 
z nich se jednou chtějí stát cukrářem,“ 

uvedla Iva Ritschelová. Výletu se ten-
tokrát zúčastnily nejen děti z ústec-
kého domova na Severní Terase, ale 
i ze Střekova a Krásné Lípy. 

Akce se uskutečnila ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Ústí nad 
Labem.

Víkend plný her s předsedkyní ČSÚ

Oslavte s námi 
Evropský den 
statistiky

Šetření 
v domácnostech

Předsedové  
ve Vídni

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová na výletě do Krásné Lípy s dětmi z dětských domovů.
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v Německu stále vzácnější. Za-
tímco v roce 1995 bylo 350 tis. 
domácností, v nichž pod jednou 
střechou žily společně alespoň 
tři generace, o dvacet let později 
jich bylo již jen 209 tis. Více na 
http://bit.ly/2be6JQD. 

zaznamenán rekordní počet 
turistů v hotelových zařízeních. 
Hosté v nich strávili 2,45 mil. 
nocí, což v meziročním srovnání 
znamenalo nárůst o 3 %. Za tímto 
trendem stojí především zájem tu-
ristů z jiných zemí, kteří v hotelích 
po celém Norsku strávili o dese-
tinu nocí více než v předchozím 
roce. Přitom pouze čtyři z deseti 
hotelových hostů byli cizinci.  
Více na http://bit.ly/2bsbwl3. 

narozených v minulém roce 
ve Švýcarsku byl Noah, mezi 
dívkami zvítězila Mia. V německy 
mluvících regionech pak Noah 
sdílel první místo s Leonem. 
Švýcaři, jejichž mateřštinou je 
francouzština, dávali nejčastěji 
svým synům jméno Gabriel, 
dcery dostávaly nejčastěji jméno 
Emma. V italsky mluvících kanto-
nech byla nejoblíbenější jména 
Leonardo a Sofia.  
Více na http://bit.ly/2bJm2SE.

britského statistického úřadu se 
z těch, kteří mají účet na některé 
sociální síti, připojuje ke svému 
profilu alespoň jednou denně 
69 % uživatelů. Více než polo-
vina z nich i více než jednou.  
Více na http://bit.ly/1keJNR2. 

Ve věkové skupině 20–64 let dosáhla 
podle výsledku mikrocenzu v roce 
2014 míra zaměstnanosti první 
generace cizinců, tj. těch, kteří se 
v Německu nenarodili, téměř 70 % 
(69,3 %). To bylo o 10 procentních 
bodů méně než zaměstnanost v téže 
věkové skupině mezi domácí popu-
lací (79,6 %). Z cizinců, kteří měli 

pouze základní znalosti němčiny, 
byl zaměstnán jen každý druhý 
(52,3 %). Míra zaměstnanosti ci-
zinců plynně hovořících německy 
se od majoritní populace prak-
ticky nelišila a dosahovala úrovně 
77,3 %. Podobně jako mezi majo-
ritou je i mezi cizinci míra zaměst-
nanosti žen nižší než u mužů. Nej-
větší rozdíl v zaměstnanosti podle 
pohlaví je mezi těmi, kteří mají jen 
základní znalosti němčiny. Zatímco 
mezi muži-cizinci ve věku 20–64 let 
jsou zaměstnáni dva ze tří, mezi že-
nami, které němčinu téměř neovlá-
dají, pracuje pouze každá třetí. 

Více na http://bit.ly/2be2l8X.

Nizozemsko: 
Mladí nejsou 
nešťastní
Devět z deseti mladých ve věku 12 až 
25 let jsou v Nizozemsku šťastní a spo-
kojení se svým životem. Ti, kteří se cítí 
šťastní, jsou také spokojení se svým du-
ševním zdravím, se svým vzhledem, 
s okruhem svých přátel a se studiem, 
resp. zaměstnáním. Nejmenší spoko-
jenost vyjádřili respondenti v šetření, 
které provedl v minulém roce nizozem-

ský statistický úřad, se způsobem trá-
vení volného času (70 %). Jak mezi do-
spívajícími ve věku 12–17 let, tak i mezi 
mladými dospělými 18–25letými byli 
muži šťastnější než ženy. Nejvíce se na 
tomto rozdílu podepsala míra spokoje-
nosti s vlastním vzhledem. Nejspokoje-
nější s tím jak vypadají, byli dospívající 
muži (91 %), méně pak mladí dospělí 
muži (87 %). Mezi ženami nehrál věk 
roli. Jak mezi dospívajícími, tak i mezi 
těmi, jimž v době šetření už bylo více 
než 18 let, bylo se svým vzhledem spo-
kojeno shodně 78 ze 100 žen. 

Více na http://bit.ly/2bM793s. 

Na konci prázdnin se ve Spojených 
státech výrazně mění struktura ro-
dinných výdajů. Za touto změnou 
je třeba hledat přípravu na návrat 
dětí do školních zařízení. Podle od-
hadu US Bureau Census jen v měsíci 
srpnu utratí americké domácnosti 
za oblečení pro děti a dospívající 
1,6 mld. dolarů. Podobně zažívají 

jeden z vrcholů sezóny i knihku-
pectví a papírnictví. Větší útraty 
v těchto typech obchodů jsou již 
jen v prosinci. 

V roce 2015 se do USA dovezla 
pryž v hodnotě 17,7 mil. dolarů, ta 
pak následně posloužila k výrobě ma-
zacích gum pro školáky. Naprostá vět-
šina pryže pocházela z Číny, odkud 
se v loňském roce dovezly také po-
řadače, šanony a desky v hodnotě 
256,9 mil. dolarů. Jen malá část ma-
zacích gum a různých druhů pořa-
dačů byla následně reexportována, 
gumy nejčastěji do Mexika, šanony 
pak do Kanady. 

Více na http://bit.ly/29Zi6js.
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Spojené 
státy: Změny 
v rodinném 
rozpočtu

Německo:  
Pracovat lze 
i bez znalosti 
jazyka



11STATISTIKA&MY – ROČNÍK 6 – 09/2016

UDÁLOSTI ZE SVĚTA

Mateřská úmrtnost klesla 
za 25 let o polovinu 
Každý den na světě zemře 830 žen v důsledku komplikací v těhotenství, při porodu či 
v šestinedělí. Počet případů úmrtí matek v jednotlivých částech světa odráží nerovnosti 
v přístupu ke zdravotní péči a zdůrazňuje rozdíly mezi bohatými a chudými regiony. Ve 
vyspělých zemích je již úmrtí rodičky vzácností. Pokud k němu však dojde, vyvolá ve 
společnosti šok.

Eva Kačerová, odbor vnější komunikace

P rávě snížení mateřské úmrtností 
především mladých matek bylo 
jedním z osmi rozvojových cílů 

milénia, které OSN vytyčilo v roce 2000. 
Od roku 1990 do roku 2015 se podařilo 
snížit mateřskou úmrtnost o tři čtvr-
tiny jen v devíti zemích (Bhútán, Kap-
verdy, Kambodža, Írán, Laos, Maledivy, 
Mongolsko, Rwanda a Východní Timor), 
v dalších 39 zemích se dosáhlo význam-
ného pokroku. Podle Světové zdravot-
nické organizace (WHO) zemřelo vloni 
na celém světě v důsledku komplikací 
v těhotenství, během porodu či v šesti-
nedělí 303 tis. žen. Od roku 1990 se však 
celosvětově podařilo mateřskou úmrt-
nost snížit o 44 %. Mateřská úmrtnost 
se podle definice WHO vykazuje jako 
celkový počet úmrtí žen v těhotenství, 
za porodu a do 42. dne šestinedělí na 
100 tis. živě narozených dětí. 

Nejvyššímu riziku jsou 
vystaveny 15leté dívky

Naprostá většina (99 %) těchto úmrtí je 
registrována v méně rozvinutých regio-
nech. Z nich více než polovina připadá 
na země subsaharské Afriky a třetina na 
země jižní Asie. Zatímco v rozvinutých 
zemích zemře na komplikace v těho-
tenství, při porodu či v šestinedělí na 
každých 100 tis. živě narozených dětí 
pouze 12 matek, v méně rozvinutých 
zemích je toto číslo dvacetkrát větší. 
Rozdíly nejsou jen mezi jednotlivými 
státy, ale i mezi různými regiony v téže 
zemi. Svou roli hraje také skutečnost, 
zdali v nich převažuje městské či ven-
kovské osídlení. Nezpochybnitelný vliv 

má i sociální situace konkrétní rodičky 
a také její věk. Nejvyššímu riziku jsou 
vystaveny dívky, které otěhotní před 
15. narozeninami. Právě úmrtí spojená 
s těhotenstvím jsou v méně rozvinutých 
zemích mezi dívkami mladšími 15 let 
nejčastější příčinou úmrtí. Obecně mají 
ženy v zemích označovaných jako roz-
vojové průměrně větší počet dětí než 
ženy z vyspělých zemí. Stráví tedy větší 
část svého života jako těhotné a jejich 
riziko zemřít v těhotenství je tak vyšší. 
Pravděpodobnost, že dnes 15letá dívka 
zemře na komplikace v těhotenství, při 
porodu či během šestinedělí, je v roz-
vojových zemích 1 : 180, zatímco v roz-
vinutých zemích 1 : 4 900.

Téměř tři ze čtyř úmrtí matek připa-
dají na krvácení po porodu, poporodní 
infekce, vysoký krevní tlak v těhoten-

ství, komplikace při porodu nebo na-
stanou komplikace v souvislosti s po-
tratem. Další skupinu pak představují 
choroby matky, které s jiným stavem 
nesouvisí, například diabetes či obe-
zita. Právě zvyšující se podíl obéz-
ních těhotných žen může být jednou 
z příčin nárůstu mateřské úmrtnosti 
ve Spojených státech. Riziko úmrtí při 
porodu či během těhotenství se zde 
od roku 1990 zvýšilo o 136 %. V roce 
2014 zemřelo 28 žen na 100 tis. živě 
narozených dětí, přitom v roce 1990 
to bylo jen 12 žen.

V České republice jsou úmrtí žen v tě-
hotenství, při porodu či v šestinedělí 
velmi vzácná. V letech 2010–2014 ze-
mřelo celkem 16 žen a narodilo se 551 tis. 
dětí. Na 100 tis. narozených tak připadala 
pouze necelá tři úmrtí matek. 

Úmrtí v těhotenství, při porodu či v šestinedělí jsou ve vyspělých zemích vzácná.
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Průmyslová produkce v červenci 2016 po 
očištění od vlivu počtu pracovních dnů me-
ziročně klesla o 7,6 %, bez očištění byla 
nižší o 14,1 %. Po vyloučení sezónních 
vlivů byla meziměsíčně nižší o 9,7 %.

Tržby v maloobchodě (NACE 47) se po 
očištění od kalendářních vlivů meziročně 
zvýšily o 5,1 %, bez očištění o 1,6 %. 
Vývoj tržeb byl ovlivněn především niž-
ším počtem pracovních dnů proti před-
chozímu roku.

Stavební produkce se v červenci po 
očištění od vlivu pracovních dnů se me-
ziročně snížila o 12,6 %. Bez očištění 
klesla o 16,3 %.

Tržby za služby očištěné od kalendářních 
vlivů reálně meziročně vzrostly o 2,1 %, 
naopak bez očištění se snížily o 2,5 %. 
V červenci bylo o 3 pracovní dny méně 
než ve stejném období předchozího roku.

V červenci se v českých hotelích ubyto-
valo o 10,9 % více hostů než vloni a je-
jich počet přenocování se zvýšil o 8,3 %.

Návštěvnost Unie roste
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 
v zemích EU se v 1. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %. 
Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování. 

Roman Mikula, oddělení statistiky cestovního ruchu

–7,6 %
PRŮMYSL

–12,6 %
STAVEBNICTVÍ

+5,1 %
MALOOBCHOD

+10,9 %
CESTOVNÍ RUCH

+2,1 %
SLUŽBY

INDIKÁTORY: 
ČERVENEC 2016

P očet přenocování v ubytovacích 
zařízeních v zemích Evropské 
unie dosáhl v 1. čtvrtletí 2016 

celkem 438 mil. nocí. Meziročně se tak 
zvýšil o 34 mil., což představovalo ná-
růst o 8,5 %. Vývoj v jednotlivých člen-
ských státech byl podobný, meziročně 
vzrostl počet strávených nocí v ubyto-
vacích zařízeních v 27 zemích Evrop-
ské unie. 

Jedinou zemí, ve které došlo v 1. čtvrt-
letí letošního roku k poklesu počtu pře-
nocování, byla Francie. Meziročně za-
znamenaly francouzské ubytovací 
provozovny snížení počtu přenoco-
vání o 1 mil. nocí, tedy o 1,7 %. Naopak 
počet příjezdů hostů do Francie se na 
začátku roku zvýšil, konkrétně o 2,5 %. 
Tento nesoulad ve vývoji dvou hlav-

ních složek návštěvnosti měl za násle-
dek zkrácení průměrné délky pobytu ve 
francouzských ubytovacích zařízeních. 
Nicméně i v jiných evropských zemích 
došlo v prvních třech měsících letošního 
roku ke zkrácení průměrné doby pobytu 
hosta, například ve Slovinsku nebo v Pol-
sku. Naopak mezi země, kde si turisté 
prodloužili dobu ubytování, patřilo Ně-
mecko, Itálie, Řecko či Dánsko.

Za skokana evropské návštěvnosti 
by se dalo označit Slovensko. Ve sloven-
ských ubytovacích zařízeních se mezi-
ročně zvýšil zájem o ubytování v počtu 
přenocování o 24,8 %. Čtvrtinový vze-
stup (+25,2 %) byl zaznamenán u na-
šich východních sousedů také v příjez-
dech hostů. Byl to nejlepší výsledek ze 
všech zemí Evropské unie. Velice dob-
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GB*)

FR
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SE
104,8

NOR
4,8
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MT 106,6

100,0  až 109,9

99,9 a méně

110,0 až 119,9

120,0  a více

EU28

108,5

ČR

112,0

 *) Pozn.: Údaje za Velkou Británii, Irsko a  Lucembursko nejsou k dispozici.

Zdroj: Eurostat (k 10. srpnu 2016)

Meziroční index počtu přenocování hostů v zemích EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)
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KONJUNKTURÁLNÍ 
PRŮZKUM V ČR:  
SRPEN 2016

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor eko-
nomického sentimentu), vyjádřený v ba-
zickém indexu, se v srpnu meziměsíčně 
zvýšil o 1,4 bodu na hodnotu 96,8. Mezi 
podnikateli se důvěra zvýšila o 1,3 bodu 
na hodnotu 95,3 a mezi spotřebiteli se 
zvýšila o 2,0 bodu na hodnotu 104,3. 
V meziročním srovnání je souhrnný indi-
kátor důvěry vyšší.  

V srpnu se bazický index indikátoru 
důvěry v průmyslu meziměsíčně zvýšil 
o 2,8 bodu na hodnotu 97,8 a v mezi-
ročním srovnání je také vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra 
podnikatelů oproti červenci zvýšila 
o 1,5 bodu na hodnotu 77,6. V mezi-
ročním srovnání je ale indikátor důvěry 
ve stavebnictví nižší.

Bazický index indikátoru důvěry v ob-
chodě se v České republice v červnu mír-
ně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 98,5. 
Oproti srpnu 2015 je důvěra v obchodě 
také vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (včetně 
bankovního sektoru) se důvěra podnika-
telů oproti červenci velmi mírně snížila 
o 0,2 bodu na hodnotu 94,4, avšak 
v porovnání s minulým rokem je vyšší.

+1,4 bodu

PRŮMYSL 

+2,8 bodu

OBCHOD 

+0,6 bodu

STAVEBNICTVÍ 

+1,5 bodu

SLUŽBY 

–0,2 bodu

rého výsledku v meziročním srovnání 
v přenocování dosáhlo také Chorvat-
sko (+19,2 %), Portugalsko (+16,4 %) či 
Španělsko (+14,6 %). Česká republika 
se umístila v první polovině žebříčku. 
V prvních čtvrtletích roku zamířilo do 
českých hotelů, penzionů a ostatních 
zařízení o 11,9 % více hostů. Počet pře-
nocování se zvýšil o 12,0 %.

ČR: výsledky za 2. čtvrtletí

Za Českou republiku má již ČSÚ vý-
sledky návštěvnosti za 2. čtvrtletí 2016. 
V tomto období přijelo do hromadných 
ubytovacích zařízení celkem 4,6 mil. 
hostů, což meziročně představovalo 
zvýšení o 3,1 %. Počet zahraničních 
hostů se zvýšil o 2,0 %, domácích ná-
vštěvníků přibylo dokonce o 4,5 %. 

Z pohledu kategorizace ubytování 
byl největší zájem o služby hotelů. Cel-
kem 3,4 mil. hostů si pro svůj pobyt vy-
bralo právě hotely, bylo to o 4,1 % více 
než ve stejném období loňského roku. 
Hotely vykázaly o 8,4 % více rezidentů 
a zvýšil se také počet ubytovaných ne-
rezidentů o 1,8 %. Do penzionů přijelo 
celkem 464 tis. návštěvníků (+7,4 %). 
Ostatním ubytovacím zařízením včetně 
kempů se příliš nevedlo, meziročně si 
pohoršily o 3,3 %. V případě kempů byl 
meziroční pokles o 5,1 %.

Také počet přenocování byl ve srov-
nání s 2. čtvrtletím 2015 vyšší. V abso-
lutním vyjádření dosáhl počet nocí hod-

noty 11,6 mil., tedy o 1,0 % více než ve 
stejném období předchozího roku. Do-
mácí klientela navýšila v ubytovacích za-
řízeních přenocování o 3,8 %, naopak 
hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích 
zařízeních o 1,4 % méně nocí než vloni, 
a to především v hotelovém segmentu 
(–1,6 %). Pokles počtu přenocování za-
hraniční klientely byl naposledy zazna-
menán na začátku roku 2014. Počty pře-
nocování se meziročně zvýšily v hotelech 
o 1,7 % a v penzionech o 4,5 %.

Číňanů více než Rusů

Za povšimnutí stojí především nárůst 
příjezdů do ČR ze Slovenska (168 tis. 
hostů) s meziročním zvýšením o 11,2 % 
a také nadprůměrný zájem o ubyto-
vání ze strany našich severních sou-
sedů z Polska s meziročním zvýšením 
příjezdů o 18,6 %. Nejvíce zahraničních 
hostů však přijelo tradičně z Německa. 

Němci dlouhodobě tvoří pětinu za-
hraniční klientely ve sledovaných uby-
tovacích zařízeních. V porovnání se stej-
ným obdobím minulého roku se jejich 
počet zvýšil o 1,6 % (487 tis.). Druhou 
nejpočetnější skupinu tvořili již zmiňo-
vaní Slováci a na třetím místě se umístili 
rezidenti Spojených států amerických 
(154 tis., meziroční pokles o 1,8 %). Čín-
ských hostů bylo ve 2. čtvrtletí poprvé 
více než Rusů (+5,4 tis.), tempo jejich 
růstu však oproti 1. čtvrtletí mírně po-
kleslo na 11,8 %. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Španělsko
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*) Pozn.: Údaje za Lucembursko chybí.

ČR 2,2

Zdroj:  Eurostat (k 10. srpnu 2016)

Podíly jednotlivých zemí na počtu přenocování v EU28*) v 1. čtvrtletí 2016 (v %)
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library.czso.czV knihovně si budete moci prohlédnout historické statistické 
publikace, ročenky, mapy nebo lexikony obcí. Dostanete se 
i do depozitáře knihovny, který není běžně přístupný.
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V přízemí budovy ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 
(vedle stanice trasy Metra A Skalka). www.czso.cz

Smyslem krátkodobých statistik vydá-
vaných zpravidla v měsíční frekvenci je 
poskytnout informace o aktuálním tren-
du a popřípadě indikovat jeho změnu. 
Co se tedy děje, když podle aktuálních 
údajů za červenec průmyslová produk-
ce po očištění od vlivu počtu pracov-
ních dnů meziročně klesla o  7,6  % 
a  bez očištění dokonce o  14,1  %? 
Pravděpodobně nic zvláštního, jen 
mimořádné okolnosti způsobily menší 
statistické zatmění. 

Prvním jevem, který ovlivnil zveřej-
ňovaná čísla, byl samozřejmě obligátní 
počet pracovních dnů. Letošní červenec 
měl oproti červenci 2015 o tři pracovní 
dny méně, což je fenomén sice poměrně 
neobvyklý, ale díky dvojici státních svát-

ků pohybujících se v rámci týdne nikoliv 
nemožný. Očišťování od vlivu nestejné-
ho počtu pracovních dnů je standardní 
statistický postup a patří k analytickým 
standardům. Pro posuzování meziroč-
ního vývoje je vhodnější právě očištěný 
údaj a dvojice –7,6 % a –14,1 % pak 
spíše dokladuje, k jak velké korekci kvů-
li kalendářním vlivům došlo.

Druhý je jen poněkud rafinovaněj-
ší a souvisí s tím, že existují víceméně 
sezónní jevy, jejichž sezónnost ale není 
úplně pravidelná. Neodehrává se tedy 
na úrovni měsíce, ale v delším období, 
například v průběhu prázdnin. Typic-
kým jsou třeba celozávodní dovolené 
velkých průmyslových podniků, které 
někdy připadnou na červenec, někdy 

na srpen a někdy na přelom obou mě-
síců. I když se vždy jedná o 2. čtvrtletí, 
z hlediska měsíčních údajů se vyskytují 
zdánlivě nahodile a  veškeré metody 
očišťování jsou na ně krátké. Navíc díky 
provázaným dodavatelským řetězcům 
neovlivňují jednotlivé podniky izolova-
ně, ale mají dopad také na dodavatele 
u nás i v zahraničí. Právě tento jev na-
stal po delší době i letos.

Dovolenkové zatmění naštěstí nikdy 
netrvá dlouho a přinejmenším data za 
srpen přinesou další korigující informa-
ce. Nikoliv náhodou právě v  letních 
měsících ČSÚ zveřejňuje kumulovaný 
údaj za červenec a srpen, ve kterém 
se právě vliv celozávodních dovolených 
do značné míry eliminuje.

DOVOLENÉ HÝBOU 
PRŮMYSLEM

KOMENTÁŘE

Jan Ernest
ředitel sekce produkčních statistik
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TÉMA

Historie 
krajského 
zřízení

16
Stěhování 
se týká 
všech

17
Práce není 
všude 
stejně

19
Emisí v ČR
je méně

21

Už v polovině 19. století 
vypadaly kraje jako 
dnes.

Nejvíce imigrantů 
přišlo do ČR v roce 2007.

Dlouhodobá 
nezaměstnanost tíží 
hlavně sever země.

Nejvyšší hodnoty oxidu 
dusíku vykazuje Praha. 
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Historie krajského zřízení
Již v polovině 19. století měly kraje podobnou strukturu jako dnes. Po zrušení krajů 
v letech 1867–1868 se okresy a země staly základem administrativního členění státu, 
a to až do roku 1948.

Jiří Halásek, oddělení výstupních databází 

TÉMA

V  roce 1949 byly zrušeny země 
a poprvé od roku 1868 bylo 
obnoveno krajské zřízení.  

Vzniklo tak 13 krajů, přičemž Praha 
tvořila samostatnou územní jednotku. 

Při územní reformě v roce 1960 
byly stávající kraje (i okresy) nahra-
zeny sedmi novými kraji a jednou sa-
mostatnou územní jednotkou na území 
hlavního města Prahy. Takto definované 
kraje existují ještě dnes. 

S účinností od 1. ledna 2000 bylo 
ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. 
vytvořeno 14 vyšších územně samo-
správních celků (VÚSC). K tomuto 
datu vzniklo 13 nových krajů. Čtrnáctou 
jednotku představuje území hlavního 
města Prahy. Sídla nových krajů jsou 
shodná se sídly krajů, která byla platná 
v letech 1949–1960. Od sídel se tehdy 
odvodily názvy nových krajů (s výjim-
kou Středočeského kraje). Vyšší územně 
správní celky zároveň představují po-
dle mezinárodní klasifikace statistic-
kých územních jednotek Evropské unie 
úroveň NUTS3. Od roku 2000 tedy v re-

publice existují paralelně kraje podle 
zákona z roku 1960 i „nové“  kraje po-
dle ústavního zákona z roku 1997. Mi-
nisterstvo vnitra na základě doporučení 
Rady vlády pro veřejnou správu zřídilo 
koncem roku 2015 pracovní skupinu, 

která připravuje pro vládu ČR návrhy 
nového administrativního členění státu. 

Další změny 

Na žádost obcí došlo v roce 2005 k pře-
sunu 25 obcí z Kraje Vysočina do Jiho-
moravského kraje a tří obcí z Moravsko-
slezského kraje do Olomouckého kraje. 

K dalším úpravám hranic krajů do-
šlo v roce 2016 zrušením vojenského 
újezdu Brdy a stanovením hranic čtyř 
vojenských újezdů. Změna nastala 
mezi Středočeským a Plzeňským kra-
jem, Karlovarským a Ústeckým krajem, 
Jihomoravským a Olomouckým krajem 
a mezi Olomouckým a Moravskoslez-
ským krajem.

V roce 2001 došlo k přejmenování 
čtyř krajů. Brněnský kraj se (staro)nově 
nazývá Jihomoravským krajem, Budějo-
vický kraj nahrazuje Jihočeský kraj, Os-
travský kraj pak Moravskoslezský kraj. 
Původně Jihlavský kraj se přejmenoval 
na Vysočinu a v roce 2011 pak na Kraj 
Vysočina. 
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Stěhování se týká všech 
Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tis. 
imigrantů. Nejvíce z nich přišlo v době vstupu ČR do Evropské unie a hospodářského 
rozmachu. Dosud nepřekonaným vrcholem je v tomto ohledu rok 2007.

Jiří Frelich, oddělení informačních služeb, KS ČSÚ v Olomouci

M ezi zahraničními imigranty 
dominují Ukrajinci a Slo-
váci. Od roku 2005 se do 

ČR přistěhovalo přes 149 tis. Ukra-
jinců a 78 tis. Slováků. Třetí a čtvrtou 
nejčetnější skupinu tvořili Vietnamci 
(47 tis.) a Rusové (44 tis.). Mezi přistěho-
valými nechyběli ani Češi, kterých se do 
Česka stěhuje v průměru dva tisíce za 
rok. Suverénně nejvíce z celkového po-
čtu imigrantů přilákala Praha (38,0 %), 
s velkým odstupem následovaly kraje 
Středočeský (13,5 %) a Jihomoravský 
(9,3 %). Vedle hlavního města a jeho zá-
zemí cílí zahraniční migranti na další 
větší sídla v zemi. Nejméně přistěho-
valých ze zahraničí míří na venkov, do 
hor nebo hůře dostupných periferii. 
Z mezikrajského pohledu se nejméně 
migrantů z ciziny přistěhovalo do krajů 
Zlínského, Olomouckého a Kraje Vyso-
čina. Přistěhovalí Ukrajinci převažují 
v 11 krajích, Slováci v kraji Plzeňském 
a na východě území v krajích Moravsko-
slezském a Zlínském. Odlišná skladba 
charakterizuje především kraj Karlo-
varský, kde mezi zahraničními přistě-
hovalci převládají Vietnamci a Rusové.

Za 15 let se počet cizinců 
zdvojnásobil

Opačným směrem, tj. z ČR do ciziny, 
se v letech 2005–2015 úředně vystěho-
valo 206 tis. osob. Mezi nimi hrají rov-
nocenně dominantní roli Ukrajinci 
(85 tis.) a Slováci (84 tis.), kteří tvořili 
polovinu všech vystěhovalých. Nej-
více osob zamířilo za hranice České 
republiky z Prahy (39,4 %), krajů Stře-
dočeského (11,3 %) a Jihomoravského 
(10,3 %). Příspěvek Čechů na celkovém 
objemu vystěhovalých byl nižší a do 
jisté míry zkreslen charakterem mig-
rační evidence. Do ciziny se podle ofi-
ciálních údajů každý rok vystěhují ne-

celé tři tisícovky českých občanů, kteří 
tento akt řádně ohlásí. Ve skutečnosti 
bude jejich počet vyšší. I díky tomu je 
převaha přistěhovalých nad vystěho-
valými převažujícím trendem ve všech 
krajích. Kladné saldo legální zahraniční 
migrace zvýšilo za posledních 11 let po-
čet obyvatel v ČR o 334 tis. osob. To je 
víc, než kolik obyvatel žije v krajském 
městě Ostravě. Více než polovina mig-
račního přírůstku celé ČR připadá na 
Prahu a obklopující kraj Středočeský. 

Zahraniční migrace vede k vyššímu 
významu cizinců na našem území. 
Oproti stavu před 15 lety se podíl ci-
zinců v ČR více než zdvojnásobil na 
4,4 %. V hlavním městě bylo v roce 2015 
zastoupení cizinců třikrát vyšší než 
hodnota národního průměru. K dal-
ším okresům s nejvyšším podílem ci-
zinců patří Cheb, Karlovy Vary, Praha-
-západ, Mladá Boleslav a Plzeň-město. 

Mezi přistěhovalými i vystěhovalými 
tradičně převažují muži. Jejich převaha 
je však méně znatelná než dřív. Rozdíly 

mezi oběma pohlavími postupně stírají 
vyšší počty migrujících žen. Z hlediska 
věku převládají mezi imigranty osoby 
mladší 30 let. Jedná se o skupinu, která 
mimo jiné zahrnuje vysokoškolské stu-
denty a osoby na startu své pracovní 
kariéry. Významnou složkou jsou rov-
něž děti předškolního věku, které se stě-
hují společně se svými rodiči. I z tohoto 
důvodu průměrný věk imigrantů dlou-
hodobě rezonuje kolem třicetileté hra-
nice. Podobná charakteristika platí i pro 
vystěhovalé. Také mezi emigranty pře-
vládají osoby mladšího produktivního 
věku s tím, že jejich průměrný věk je 
oproti imigrantům jen nepatrně vyšší.

Ve stěhování dominuje 
Praha a Středočeský kraj

Lidé se stěhují nejen mezi státy, ale 
hojně také v rámci jednotlivých zemí. 
V České republice každoročně změní 
obec svého bydliště kolem dvě stě tisíc 
osob. Nejčastějším způsobem stěhování 

kraje
okresu

1,99 a méně

2,00–2,99

3,00–3,99

4,00–6,99

7,00 a více

hranice 

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie

Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR k 31. 12. 2015 (v %)
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je přesun mezi obcemi jednoho okresu 
a následně přesun mezi kraji. Mezikraj-
ské stěhování nemusí nutně znamenat 
stěhování na delší vzdálenost. Dlou-
hodobě nejsilnější migrační proud je 
z Prahy do sousedního kraje Středočes-
kého. Zatímco tímto směrem se v letech 
2005–2015 přestěhovalo 165 tis. lidí, 
opačným směrem jen necelá polovina. 

Dalšími intenzivními proudy je stě-
hování osob z krajů s vysokou nezaměst-
naností, tj. Ústeckého a Moravskoslez-
ského, do Prahy, dále z Ústeckého do 
Středočeského a z Jihomoravského do 
Prahy. Kraje Ústecký a Moravskoslezský 
jsou z důvodu svého vnitřního sídelního 
uspořádání charakteristické obecně 
vyšší migrační aktivitou. V blízké vzdá-
lenosti je zde více větších měst. Nejméně 
obyvatel migruje vzájemně mezi kraji 
Karlovarským a Zlínským, které dělí přes 
350 km. Zatímco v zahraniční migraci 
obvykle převažují muži, u mezikrajského 
stěhování hrají prim ženy.

Průměrný věk migrantů je u vnitř-
ního stěhování obdobný jako u za-
hraničního a pohybuje se kolem tři-
cetileté hranice. V roce 2015 se mezi 
kraji se svými rodinami přestěhovalo 
téměř 19 tis. dětí do 14 let. Suverénně 
nejvíce z nich se přemístilo z Prahy 
do kraje Středočeského (3,5 tis.) a na-
opak ze Středočeského kraje do Prahy 
(1,7 tis.). Přesun mezi ostatními kraji 
byl o řád nižší. I vlivem loňské vzá-
jemné migrační bilance Prahy a Stře-
dočeského kraje se počet dětí v Praze 
o tisícovku snížil, naopak ve Středočes-
kém kraji se o dva tisíce zvýšil. Vedle 
Středočeského kraje se počet dětí v dů-
sledku kladné migrace nepatrně zvý-
šil již pouze v krajích Jihočeském a Pl-
zeňském. Také u osob starších 60 let je 
nejintenzivnějším směrem stěhování 
z Prahy do kraje Středočeského (1,7 tis.). 
Druhým nejčastějším proudem je směr 
opačný (0,5 tis.). Mezikrajská migrace 
tímto věrně zrcadlí úzkou provázanost 
Prahy a okresů Praha-východ a Praha-
-západ z kraje Středočeského. Blízká 
vazba obou krajů je předurčena spe-
cifickým územním vymezením, které 
ve zbývající části území nesnese úplné 
srovnání. O řád nižší migrační vazba 
mezi dvěma sousedními kraji spojuje 
především kraj Středočeský s Ústeckým, 
Jihomoravský s Krajem Vysočina a Par-
dubický s Královéhradeckým. 
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Práce není všude stejně
Zaměstnanost a nezaměstnanost v krajích kopíruje ekonomickou situaci v regionech. 
V roce 2015 byla nejvyšší míra zaměstnanosti v hl. městě Praze a v krajích Středočeském 
a Plzeňském. Nezaměstnanost, a to i dlouhodobá, v průběhu celého loňského roku klesala.

Ivana Dušková, oddělení informačních služeb a správy registrů KS ČSÚ v Hradci Králové

M íra zaměstnanosti (obyvatel 
ve věku 15 a více let) rostla 
proti roku 2014 meziročně 

nejrychleji ve čtyřech krajích – Plzeň-
ském, Karlovarském, Olomouckém 
a Zlínském – shodně o 1,5 procentního 
bodu. Pouze ve dvou krajích hl. městě 
Praze a Kraji Vysočina došlo k meziroč-
nímu poklesu.

Nejvyšší míra zaměstnanosti mužů 
a žen byla v hl. městě Praze; u mužů se 
i přes meziroční pokles přiblížila k hod-
notě 70 %, u žen se přehoupla přes 50% 
hranici. Největší rozdíl mezi oběma po-
hlavími byl vykázán v Libereckém kraji, 
v roce 2015 činil 19 procentních bodů. 

V současnosti je nejvýznamnějším 
sektorem z hlediska zaměstnanosti 
sektor služeb (terciární sektor). Dlou-
hodobě počet zaměstnaných zde roste 
a dlouhodobě se zvyšuje i jeho podíl 
na celkové zaměstnanosti. Zastoupení 
sektoru služeb se však v jednotlivých 
krajích značně liší. Více než 80 % za-
městnaných v tomto sektoru má hlavní 

město Praha, naopak v Kraji Vysočina 
a ve Zlínském kraji je ve službách za-
městnána necelá polovina z celkového 
počtu zaměstnaných osob v kraji.

V posledních letech se zvýšila za-
městnanost v průmyslu a stavebnic-
tví. Zatímco po roce 2008 došlo v tomto 
sektoru k výraznému útlumu, v posled-
ních dvou letech je vidět oživení. Mezi-
roční nárůst počtu zaměstnaných v se-
kundárním sektoru se proti roku 2014 
nejvíce projevil v Královéhradeckém 
kraji, kde se počet zaměstnaných me-
ziročně zvýšil o 3,9 %, v dalších dvou 
krajích (Karlovarském a Jihočeském) 
byl nárůst více než 3%.

Dlouhodobá 
nezaměstnanost  
tíží sever země

Z dlouhodobého pohledu podíl dosaži-
telných uchazečů o zaměstnání ve věku 
15–64 let na obyvatelstvu stejného věku 
od roku 2009 rostl (s víceméně pravi-
delnými cyklickými výkyvy uvnitř jed-
notlivých roků) a kulminoval počátkem 
roku 2014, kdy se nezaměstnanost vy-
šplhala k 8,6 %. V průběhu celého roku 
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Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2015 (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání  
ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, v %)
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2015 se podíl nezaměstnaných snižoval. 
Nejnižší úrovně dosáhla v říjnu a v lis-
topadu, shodně po 5,9 %, mírný ná-
růst nastal v závěru roku. Proti konci 
roku 2014 se nezaměstnanost snížila 
o 1,2 procentního bodu. Pokles po-
dílu nezaměstnaných mužů byl při-
tom rychlejší než u žen.

Snížil se počet dlouhodobě 
nezaměstnaných

Ve všech krajích došlo k meziročnímu 
snížení podílu nezaměstnaných. Nejvý-
raznější pokles byl v krajích Olomouc-
kém a Ústeckém; obdobný vývoj neza-
městnanosti byl zaznamenán u obou 
pohlaví. Navzdory příznivému vývoji 
se nezaměstnanost v krajích Ústec-
kém a Moravskoslezském pohybovala 
na sklonku roku 2015 výrazně přes 8 %. 
Podíl nezaměstnaných mužů byl nej-
vyšší v kraji Moravskoslezském (8,7 %) 
a žen v kraji Ústeckém (9,3 %). Rozdíly 
v nezaměstnanosti jsou patrné také 
uvnitř jednotlivých krajů. Větší podíly 
nezaměstnaných osob dlouhodobě zů-
stávají v odlehlejších oblastech s méně 
rozvinutou ekonomikou a také s horší 
dopravní dostupností. 

Dobrým signálem je úbytek ucha-
zečů, kteří hledají své místo na trhu 
práce déle než jeden rok. Podíl dlouho-
době nezaměstnaných osob meziročně 

klesl ve všech krajích, nejvíc v kraji Olo-
mouckém a Ústeckém.

Zatímco na sklonku roku 2014 nabí-
zely úřady práce 59 tis. volných pracov-
ních míst, o dvanáct měsíců později to 
bylo téměř 103 tis. míst. Nejvíce vol-
ných míst bylo k dispozici v hl. městě 
Praze a ve Středočeském kraji, tedy 
v regionech s nižší nezaměstnaností. 
Tento nesoulad mezi nabídkou míst 
a počty uchazečů o zaměstnání má ve-
dle regionálního rozměru také aspekt 
kvalifikační.

Nejnižší příjmy mají 
domácnosti na východě ČR

Meziroční růst mezd se po pomalejším 
vývoji v období 2010–2013 v posledních 
dvou letech zrychloval, a to až na 2,7 % 
v roce 2015. Proti roku 2010 se průměrná 
mzda ve většině krajů zvýšila o více než 
2 300 Kč. Nejpomaleji mzda rostla v Mo-
ravskoslezském kraji (o 1 859 Kč) a v Ús-
teckém kraji (o 2 125 Kč), nejrychleji 
(o 3 260 Kč) ve Středočeském kraji. 

Nejnižší mzdová úroveň je dlou-
hodobě v Karlovarském kraji. V roce 
2015 zde byla průměrná mzda o třetinu 
menší než v hlavním městě Praze. Nej-
vyšší rozdíl mezi oběma kraji byl v roce 
2011, kdy činil 12 060 Kč, ale postupně 
se snižuje.

Z výsledků Výběrového šetření Ži-
votní podmínky 2015 vyplývá, že čistý 
peněžní příjem domácností na osobu 
vzrostl v roce 2014 (poslední rok, za který 
jsou data k dispozici) oproti roku před-
chozímu v průměru o 4,4 tis. Kč. Pouze 
v Kraji Vysočina došlo meziročně k po-
klesu příjmů. Nejvýraznější nárůst, více 
než desetiprocentní, zaznamenaly pří-
jmy v kraji Karlovarském. V peněžním vy-
jádření to představuje vzestup o více než 
14 tis. Kč na osobu za rok. Peněžní příjmy 
domácností v krajích se výrazně liší v zá-
vislosti na ekonomické situaci v regionu. 
Nejlépe jsou na tom domácnosti v hlav-
ním městě Praze, naproti tomu nejnižší 
čisté příjmy měly domácnosti v kraji Mo-
ravskoslezském. 

Průměrný čistý 
roční peněžní 
příjem na osobu (v Kč)

podíl domácností podle čistého měsíčního příjmu na osobu (v Kč)

do 140 000 140 001–150 000 150 001–160 000 160 001–170 000 170 001 a více

do 10 000

10 001–12 000

12 001–15 000

30 001 a více

20 001–30 000

15 001–20 000

Příjmy domácností podle krajů v roce 2014
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Uchazeči o zaměstnání 

uchazeči celkem na 1 pracovní místo
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Podíl *) dlouhodobě nezaměstnaných (v %)

ČR 2,7 %

*) Pozn: Podíl nezaměstnaných 12 měsíců a déle 
             na počtu obyvatel ve věku 15–64 let.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a dlouhodobá nezaměstnanost 
podle krajů k 31. 12. 2015

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: MPSV
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Emisí v ČR je méně 
Emisemi znečišťujících látek jsou více ohroženy kraje, ve kterých jsou největší stacionární 
zdroje znečištění nebo kde je větší intenzita dopravy.

Monika Raušerová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů, KS ČSÚ v Ústí nad Labem

P okud jde o stacionární zdroje, 
souvisí velikost emisí především 
s těžkým a chemickým průmys-

lem. Příkladem může být Ústecký kraj, 
kde i přesto, že se hodnoty měrných 
emisí oxidu dusíku od roku 2000 snížily 
téměř o polovinu, stále patří v mezikraj-
ském srovnání k nejvyšším. V přepočtu 
na 1 km2 byly v roce 2014 emise oxidu 
dusíku v tomto kraji proti průměru ČR 
téměř pětinásobné. Z nejvíce postiže-
ných okresů lze uvést okresy Ostrava-
-město, Karviná, Mělník, Most, Cho-
mutov a Pardubice. Naopak nejlepší 
situace byla zaznamenána v okresech 
Jeseník, Prachatice a Tachov.

Mezi roky 2000 až 2014 došlo k vý-
raznému snížení emisí oxidu siřičitého 
ze stacionárních zdrojů. Přesto hodnoty 
v Ústeckém kraji patřily po celé období 
k nejvyšším. 

Vysoké hodnoty vykazují rovněž 
kraje Moravskoslezský, Karlovarský 
a Pardubický. Mezi okresy, které byly 
v roce 2014 nejvíce zasaženy emisemi, 
patřily: Ostrava-město, Most, Plzeň-
-město, Mělník, Chomutov a Pardubice. 

K nejméně postiženým krajům emi-
semi oxidu siřičitého patří dlouhodobě 
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Do 
roku 2006 (včetně) patřil do této skupiny 
i kraj Jihočeský, ale jeho pozici v dalším 
období vystřídal Liberecký kraj.

Emise oxidu uhelnatého ze stacio-
nárních zdrojů patřily k nejhorším po 
celé sledované období v Moravskoslez-

ském kraji. Vyšší hodnoty dále vykazo-
valy kraje Středočeský a hlavní město 
Praha, které však v roce 2014 předstihl 
Ústecký kraj. 

K okresům s nejméně příznivou 
úrovní emisí oxidu uhelnatého patří: 
Ostrava-město, Frýdek-Místek, Karviná, 
Beroun a Přerov.  

Jedinou základní kategorií znečištění 
ovzduší, ve které na prvním místě nefi-
guruje okres Ostrava-město, jsou tuhé 
znečišťující látky. Nejhorší situace je 
v tomto případě v okresech: Mělník, Kar-
viná, Frýdek-Místek, Plzeň-město, Cho-

mutov a Pardubice. Mezi území s nej-
příznivějšími podmínkami z hlediska 
tuhých emisí lze uvést okresy Břeclav, 
Vyškov, Tachov, Jeseník a Prachatice.

Pokud jde o mobilní zdroje znečiš-
tění (k dispozici jsou údaje pouze za 
kraje), projevují se rozdíly mezi kraji 
především vlivem hustoty automobi-
lové dopravy. Nejhorší hodnoty emisí 
oxidu dusíku jsou dosahovány v kraji 
hlavní město Praha, a to i přesto, že 
proti výchozímu roku 2000 došlo k je-
jich snížení o 12,5 t/km2 (tedy o tři pě-
tiny). Naopak nejnižší hodnoty jsou 
dlouhodobě dosahovány v Karlovar-
ském kraji. 

Emise oxidu uhelnatého jsou v kraji 
hlavní město Praha šestnáctkrát větší, 
než je průměr celé republiky. Mírně 
zvýšené jsou i v některých dalších kra-
jích, především v těch, kterými prochá-
zejí dálnice. 

Pokud jde o oxid siřičitý a emise tu-
hých látek, nejsou rozdíly mezi kraji tak 
výrazné. 

kraje
okresu

hranice Měrné emise (t/km2/rok)

0,24 a méně

0,25–0,49

0,50–0,99

1,00–9,99

10,00 a více

Zdroj: ČHMÚ

Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v okresech ČR v roce 2014

KDE HLEDAT DATA O EMISÍCH

Množství vybraných znečišťujících látek 
vypouštěných do ovzduší je evidováno 
v registru emisí a zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO), který je podle zá-
vislosti na druhu zdrojů a jejich tepel-
ných výkonů členěn na REZZO 1 (velké 
stacionární zdroje), REZZO 2 (střední 

stacionární zdroje), REZZO 3 (malé sta-
cionární zdroje) a REZZO 4 (mobilní 
zdroje, zejména silniční a motorová vozi-
dla, železniční kolejová vozidla, plavidla 
a letadla). 

Podrobně se můžete s daty o emi-
sích i s metodikou seznámit na stránkách 
Českého hydrometeorologického ústavu 
http://bit.ly/2c1ddDr .
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Kraje mají své zemědělské 
„specializace“
Více než polovinu celorepublikové zemědělské produkce vytvářejí kraje Středočeský, 
Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Obhospodařují dohromady přes polovinu orné 
půdy ČR – 54 %. Nejvyšší intenzita zemědělské výroby je však v Pardubickém kraji.

Irena Kovárnová, oddělení informačních služeb a správy registrů, KS ČSÚ v Českých Budějovicích

O bjemem zemědělské produkce 
po přepočtu na hektar obhos-
podařované zemědělské půdy 

se do čela krajů v letech 2012 až 2014 
dostal Pardubický kraj díky produkci 
jatečné drůbeže. Tento kraj totiž pa-
tří k jejím největším producentům. Za 
Pardubickým krajem následovaly kraje 
Středočeský, Královéhradecký a Kraj Vy-
sočina. Jihomoravský kraj obsazoval 
nejvyšší příčky až do roku 2011. Vlivem 
extrémního sucha se v roce 2012 pro-
padl až na páté místo a stejné obsadil 
i v roce 2014 kvůli horší úrodě hroznů. 

Nejmenší produkci na hektar země-
dělské půdy dlouhodobě vytvářejí kraje 
Karlovarský a Liberecký. Tyto podhor-
ské kraje se od ostatních liší vysokým 
(nad 60 %) podílem trvalých travních 
porostů a nízkým podílem orné půdy.

Rostlinná produkce 
převažuje

V roce 2014 se rostlinná produkce po-
dílela na zemědělské výrobě ČR z 58 %. 
Podíl živočišné produkce představoval 
38 % a zbývající 4 % připadala na pro-
dukci zemědělských služeb a nezemě-
dělské činnosti. Struktura produkce ze-
mědělského sektoru se v krajích liší, což 
je v rámci rostlinné výroby do značné 
míry dáno bonitou zemědělské půdy 
a klimatickými podmínkami. Z toho dů-
vodu dochází v zemědělské výrobě k ur-
čité „specializaci“ jednotlivých krajů.

Nejvyšší podíl obilovin na zeměděl-
ské produkci mají kraje Jihomoravský 
a Ústecký – v roce 2014 téměř 33%; ce-
lorepublikový podíl přitom nedosáhl 
ani jedné čtvrtiny. Olomoucký kraj 
má nejvyšší podíl cukrovky (7,3 %) – 
téměř trojnásobek oproti hodnotě za 
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Plocha obhospodařované zemědělské půdy  v roce 2014 podle krajů (v %)



23STATISTIKA&MY – ROČNÍK 6 – 09/2016

TÉMA

ČR (2,6 %). Pěstování chmelu je nejroz-
šířenější v Ústeckém kraji – jeho podíl 
na zemědělské produkci zde představo-
val 8 % oproti podílu ČR (0,8 %). 

Vinic je nejvíc v Jihomoravském kraji 
– podíl vína na zemědělské produkci 
kraje byl však v roce 2014 vlivem nižší 
úrody pouze 5,1 % (v ČR 0,6 %). 

U Kraje Vysočina se potvrzuje, že 
jde o bramborářskou oblast. Produkce 
brambor se na zemědělské produkci 
kraje podílela víc než 6 %, přitom celo-
republikově představoval podíl bram-
bor na zemědělské produkci jen 2 %. 

Pícniny (včetně píce z trvalých trav-
ních porostů) se největší měrou podílejí 
na zemědělské produkci Karlovarského 
a Libereckého kraje. Tato položka zahr-
nuje i píci z trvalých travních porostů 

a právě tyto kraje se od ostatních liší 
vysokým podílem trvalých travních po-
rostů na zemědělské půdě. Pícniny se 
na zemědělské produkci těchto krajů 
podílejí téměř z 20 %, to je zhruba dvoj-
násobek ve srovnání s celorepubliko-
vým podílem. 

V položce zelenina a zahradnické 
produkty měly největší podíl na země-
dělské produkci kraje Královéhradecký 
a Středočeský, každý 8 %; i v tomto pří-
padě se jedná zhruba o dvojnásobek re-
publikového podílu. Lze se domnívat, že 
zde na produkci působí i silná poptáv-
ková síla hlavního města. 

Rozdíly mezi kraji nejsou příliš vý-
znamné u řepky. Na celorepublikové 
produkci se podílí z 10,3 %. V největší 
míře se pěstuje řepka ve Středočeském 
kraji, kde má podíl na produkci 12,3 %, 
nejméně se produkuje v Libereckém 
kraji (8,5 %).

Mlékem nejvíce oplývá  
Kraj Vysočina 

Z položek živočišné výroby se do země-
dělské produkce nejvíc promítá mléko 
– na zemědělské produkci ČR se podí-
lelo 19 %. Regionem s největším po-

dílem mléka na zemědělské produkci 
(30 %) je jeho největší producent Kraj 
Vysočina. 

Produkce prasat se v zemědělské vý-
robě projevuje nejvíc v krajích s nejvyšší 
intenzitou chovu – opět v Kraji Vyso-
čina a také Zlínském kraji; a to podílem 

9–10 % oproti celorepublikovým 7 %. 
Skot, stejně jako ovce a kozy, se nejvíce 
podílely na zemědělské produkci krajů 
s nejmenší zemědělskou výrobou – Li-
bereckého a Karlovarského (podíl 8 % 
oproti 5 % za ČR). 

Produkce drůbeže měla největší 
podíl na zemědělské produkci kraje 
Pardubického – 11,5 % oproti 4,5 % za 
české zemědělství. Kraje Pardubický 
a Jihomoravský jsou mezi kraji ve vý-
robě jatečné drůbeže na špičce.

Produkce vajec se na zemědělské 
produkci České republiky podílí ne-
celými 2 %. Největší měrou přispívá 
do zemědělské produkce krajů Pardu-
bického a Plzeňského – více než 3 %. 
Ještě více konzumních vajec vyrobí 
zemědělci Středočeského kraje, ale 
vzhledem k podstatně většímu země-
dělskému sektoru středních Čech je je-
jich příspěvek k zemědělské produkci 
kraje poněkud nižší.  
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Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy (v běžných cenách) podle krajů v letech 2012 až 2014 (v tis. Kč)

ÚDAJE ZE SOUHRNNÉHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO ÚČTU

K hodnocení zemědělské produkce 
podle krajů byly využity údaje ze sou-
hrnného zemědělského účtu. I když 
posledním dostupným údajem jsou 
předběžné výsledky za rok 2014, na 
postavení krajů, zejména v rostlinné 
výrobě, se od té doby příliš mnoho ne-
změnilo. A to i přesto, že v roce 2014 
byla sklizeň téměř ve všech krajích re-
kordní. Podle předběžných výsledků 
ČSÚ byla zemědělská produkce v ČR 
nejvyšší v historii (136,7 mld. Kč v běž-
ných cenách).

Pěstování chmelu je nejrozšířenější v Ústeckém kraji – 
jeho podíl na zemědělské produkci v roce 2014 zde 
představoval 8 % oproti podílu v ČR (0,8 %).



Soubor příspěvků, které porovnávají kra-
je z různých hledisek, vychází z poznatků 
pracovníků oddělení informačních služeb 
v krajích získaných při přípravě publikací 
Základní tendence demografického, soci-
álního a ekonomického vývoje kraje v roce 
2015. Mezikrajské srovnání tak umožňuje 
získat základní souhrnné informace a ori-
entovat se v množství statistických dat, jež 
jsou v regionálním členění k dispozici.

Z makroekonomického pohledu byl 
vývoj v roce 2015 příznivý – ekonomika 
rostla. V územním detailu však vidíme, že 
růst nebyl rovnoměrný. Nezřídka se ještě 
více rozevíraly pověstné nůžky mezi kraji 
úspěšně se rozvíjejícími a těmi zaostávají-
cími. Praha a střední Čechy jsou dlouho-
době na předních místech v růstu HDP, 
mají vysokou míru zaměstnanosti a nejvyš-

ší mzdy. Tím se stávají atraktivní pro oby-
vatele území s méně příznivým trendem 
vývoje, což vede k migračnímu přírůstku 
obyvatel a následně i k růstu obyvatel při-
rozenou měnou. Růst počtu obyvatel s se-
bou přináší intenzivnější bytovou výstavbu 
a rozvoj služeb, tzv. dominový efekt. 

Naproti tomu sever a východ repub-
liky se nerozvíjí tak dynamicky. Investice 
tam sice směřují (například do ochrany 
životního prostředí jsou jedny z nejvyš-
ších), avšak tím jsou spíše odstraňová-
ny „resty“ z minula. Tyto investice jsou 
nutnou ale nikoli postačující podmínkou 
dalšího vývoje. Prozatím nižší mzdy, vyš-
ší nezaměstnanost a přes určité zlepšení 
i nadále horší kvalita životního prostředí 
vedou k vylidňování těchto území a k růs-
tu negativních jevů.

Bylo by však zavádějící vytvářet ta-
kovéto soudy jen z pohledu na „krajská 
čísla“. Územní rozdíly jsou i v rámci krajů 
– ekonomická úroveň v krajských městech 
a jejich zázemích se výrazně liší od pe-
riferních oblastí, ať již v příhraničí nebo 
v  tzv. vnitřních periferiích při hranicích 
krajů. Tato okrajová území lze charak-
terizovat horším pracovním uplatněním 
i obtížnou dostupností služeb v souvislosti 
se zhoršenou dopravní dostupností. Pro-
to i ve středních Čechách existují území, 
která lze považovat za problematická, 
ať již jde o Příbramsko z hlediska neza-
městnanosti nebo Mělnicko z hlediska 
životního prostředí. Naproti tomu i v Mo-
ravskoslezském kraji jsou území s nízkou 
nezaměstnaností (Frenštátsko) a příznivý-
mi emisními poměry (Bruntálsko).

CO UKAZUJÍ  
ÚZEMNÍ DETAILY

Petr Dědič
oddělení informačních služeb  

KS ČSÚ v Pardubicích
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Kde je voda v České republice  
vůbec nejdražší
V posledních letech klesá v ČR výroba i spotřeba vody. V roce 2015 se tento trend 
zastavil, přesto cena vodného neustále roste. Nejvíce v Ústeckém kraji. 

Monika Raušerová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů, KS ČSÚ v Ústí nad Labem

O d roku 2005 se v Ústec-
kém kraji zvýšila cena vody 
o více než 70 %, a to z 24,70 

na 42,50 Kč za 1 m3. Již od roku 2008 
zde stojí voda nejvíce – vloni se tu pla-
tilo v průměru za m3 fakturované pitné 
vody o 6,90 Kč více než jinde v repub-
lice. Nejméně stála voda v Pardubickém 
kraji – 31 Kč za m3.

Podíváme-li se na cenu stočného 
(bez DPH), čili průměrnou cenu za 1 m3 
odváděných odpadních vod, vidíme, 
že nejvyšších hodnot dosahuje v Libe-
reckém kraji (40,40 Kč za m3). Druhá 

nejvyšší hodnota je od roku 2008 opět 
vykazována v Ústeckém kraji. Průměr 
za ČR (30,70 Kč za m3) byl v obou kra-
jích překročen o více než 9 Kč. Rostoucí 
ceny jsou vyvolány i rekonstrukcemi ka-
nalizačních sítí a modernizacemi čistí-
ren odpadních vod. 

V Olomouckém kraji  
přibylo nejvíce čistíren

Počet čistíren odpadních vod se v kra-
jích stále zvyšuje. Za posledních 15 let 
jich nejvíce přibylo v Olomouckém 

kraji, a to více než pětinásobně – z 30 
v roce 2000 na 159 v roce 2015. Naopak 
nejméně se jejich počet zvýšil v Ústec-
kém kraji. 

Podíl obyvatel bydlících v domech 
napojených na čistírny odpadních vod 
je dlouhodobě nejvyšší v hlavním městě 
Praze (téměř 99 %), naproti tomu  nej-
nižší je v Libereckém kraji (necelých 
69 %). Tento podíl se ve většině krajů 
zvyšuje. Mezi roky 2000 až 2015 zazna-
menali největší nárůst podílu v Kraji Vy-
sočina – zhruba o čtvrtinu, nejnižší pak 
byl v Karlovarském kraji.  



Jediný odborný recenzovaný demografi cký 
časopis v České republice zařazený 
v Seznamu českých recenzovaných 

neimpaktovaných periodik a v citační 
databázi Scopus. Vychází od 

roku 1959 a vydává jej Český 
statistický úřad. Vychází 4x 

ročně, od roku 2011 tři čísla 
česky a jedno číslo anglicky. 

Časopis je zveřejňován na 
internetu v elektronické 
podobě v době vydání 

jeho tištěné verze.
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MARKÉTA RŮŽIČKOVÁ – 

DANA HAMPLOVÁ

ANALÝZA VZTAHU NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ 

A PLODNOSTI VE SČÍTÁNÍ LIDU 2011 

(SE ZAŘAZENÍM VLIVU DALŠÍCH PROMĚNNÝCH)

BRANISLAV ŠPROCHA
TRANSFORMÁCIA SOBÁŠNOSTI SLOBODNÝCH 

V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

V PRIEREZOVOM A KOHORTNOM POHĽADE
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Ve svém výzkumu jste se zaměřily na 
věkovou strukturu migrantů v České 
republice, proč? 
Lucie Pospíšilová: Před časem jsme 
spolu s našimi kolegy z katedry de-
mografie a geodemografie zpracovali 
prognózu, a při této práci jsme se Petra 
a já zabývaly právě věkovými struk-
turami migrantů v suburbánní zóně 
Prahy. Přitom jsme si všimly, že se zde 
věková struktura vyvíjí relativně speci-
ficky. Chtěly jsme se proto podívat, zda 
k tomu samému dochází i v dalších ob-
lastech České republiky. Zaměřily jsme 
se proto i na venkov a další města a je-
jich suburbia. 

Překvapilo vás přitom něco? 
Petra Špačková: Nejvíce nás zaujala 
proměna věkové struktury ve všech 
třech typech území a zároveň jejich 
rozrůzňování. Zatímco na začátku 
90. let bychom mezi věkovými struk-
turami migrantů, kteří se stěhovali do 
měst, do suburbií a na venkov, našli jen 
velmi malé rozdíly, tak o 20 let později 
byl tento rozdíl markantní, což je na 
datech velmi dobře patrné. 

Co tyto rozdíly způsobilo?
Lucie Pospíšilová: Myslíme si, že pro-
měna věkové struktury migrantů i větší 
rozdíly mezi věkovými strukturami 
obyvatel stěhujících se do jednotli-
vých typů území souvisejí s celkovou 
proměnou chování populace. Když se 
podíváme na vývoj křivek věkové struk-
tury plodnosti žen nebo sňatkového 
chování, tak se jejich průběh mění po-
dobným způsobem. U části populace 
dochází k odsouvání rozhodnutí o na-
rození dítěte, sňatku i migraci do vyš-
šího věku a tyto události se tak dnes 
již týkají věkově diferencovanější sku-

piny lidí. K rozdílům mezi sledovanými 
územími pak dochází kvůli tomu, že 
lidé v různých fázích životního cyklu 
preferují jiné typy bydlení a tyto pre-
ference také realizují.

Jsou tyto jejich preference podobné 
jako v západní Evropě?
Petra Špačková: Do jisté míry ano, ale 
je třeba říci, že o západní Evropě není 
možné mluvit jako o jednom celku, pro-
tože urbanizační procesy jsou v sou-
časné době velmi diferencované. V zá-
padní Evropě můžeme nalézt městské 
regiony, které jsou depopulační, jiné 
se naopak velmi rychle reurbanizují.

Můžete uvést konkrétní příklad, kde 
k tomu dochází?
Petra Špačková: K opětovnému osídlo-
vání centrálních zón měst dochází na-
příklad v některých východoněmeckých 
městech. Na rozdíl od východního Ně-
mecka ale probíhá v České republice 
i v současné době především subur-
banizační proces, i když jeho intenzita 
v posledních letech oslabila. 

Je pravda, že Praha dnes začíná 
v Kladně a končí v Nymburce? Lze 
očekávat, že se hlavní město rozpro-
stře do Středočeského kraje, zatímco 
jiné oblasti se úplně vysídlí?
Lucie Pospíšilová: K rozprostírání hlav-
ního města dochází a suburbanizace se 
posouvá i do vzdálenějších oblastí. Ze 
začátku se týkala hlavně těsné blízkosti 
pražských hranic a hlavních doprav-
ních tahů, dnes jsou suburbanizované 
oblasti i v mnohem hůře dostupných 
oblastech dále od města.
Petra Špačková: V rámci Česka pak exis-
tuje řada depopulačních regionů, které 
obyvatelstvo ztrácí. Jsou jimi mnohé 

venkovské oblasti, například tzv. vnitřní 
periferie, ale také většina českých měst.

Liší se nějakým způsobem preferen-
ce mužů a žen? Závisí přitom i na vě-
kovém rozdílu mezi partnery?
Lucie Pospíšilová: Výrazné rozdíly mezi 
preferencemi místa bydlení v určitém 
věku, resp. fázi životního cyklu nejsou 
patrné. Obecně se pak nejvíce stěhují 
mladí lidé, přičemž ženy v dřívějším 
věku než muži. Konkrétně jsme se ale 
tímto zatím nezabývaly.

Když jste hovořily o stěhování z měst 
na venkov, existuje stále fenomén 
„zelené vdovy“?
Petra Špačková: Ano, ale když hovoříme 
o tomto fenoménu, tak bych předně 
chtěla varovat před přílišnou gene-
ralizací. Rozhodně ne všechny ženy 
v suburbiu bychom mohli označit za 
„zelené vdovy“. Naopak, životní styly 
suburbánních žen jsou různé. Role ně-
kterých z nich spočívá v péči o rodinu 
a děti, proto tráví v suburbiu více času. 
Na druhou stranu z dobře dopravně 
dostupných suburbií mohou ženy po-
hodlně dojíždět za prací i při případné 
péči o dítě a tak mohou mít podobný 
životní styl jako ženy žijící v kompakt-
ním městě.

Co přesně znamená slovo suburbi-
um?
Petra Špačková: Suburbium je sídlo, 
které se nachází za kompaktní hranicí 
města a které se v poslední době velmi 
intenzivně rozvíjí. Není to termín nový, 
můžeme ho najít i v historii.
Lucie Pospíšilová: Ano, trend stěhování 
za lepším životním prostředím byl pa-
trný i dříve. Není to zcela nový feno-
mén, jak to nyní může vypadat.

Preferujeme suburbia
Jaké bydlení preferují různé věkové skupiny v České republice, zkoumají Lucie Pospíšilová 
a Petra Špačková z týmu Urbánní a regionální laboratoře katedry sociální geografie 
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stěhování za 
lepším životním prostředím za hranice měst není podle nich novým fenoménem.

Alena Géblová, vedoucí redaktorka
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Je bydlení za hranicí města kvalitativně na vyšší úrovni 
než život ve městě?
Lucie Pospíšilová: Já bych vůbec neuvažovala o tom, jestli 
je něco na kvalitativně vyšší nebo nižší úrovni. Lidé se do 
suburbií stěhují s určitými preferencemi a v danou chvíli to 
spatřují jako svojí nejlepší volbu. Na druhou stranu je ale také 
hodně lidí, kteří dávají přednost jinému stylu života a stěhují 
se do měst nebo v rámci nich. Obecně můžeme akorát říci, 
že v České republice je suburbánní styl života populární.

Stěhujeme se do suburbií častěji než v zahraničí? 
Petra Špačková: Boom suburbanizace, jaký u nás známe 
z postsocialistického období, je něčím velmi specifickým. 
V západní Evropě nebo v Severní Americe jsme podobný vý-
voj mohli sledovat již v poválečném období. My jsme tedy 
díky historickým souvislostem oproti tomuto vývoji „opož-
děni“. I v západní Evropě můžete dnes najít suburbia, která 
jsou podobná těm současným českým.

V rámci postsocialistického prostoru můžeme naši situ-
aci srovnat například s již zmíněným východním Němec-
kem, kde se proces suburbanizace zastavil již v 90. letech. 
To je ale velmi specifický kontext. Východoněmecká města 
prošla výraznou depopulací a v posledních deseti letech do-
chází ke znovuobnovení jejich růstu. To je dáno mj. tím, že 
se vnitřní části těchto měst kvalitativně vylepšily, je v nich 
více zelených ploch a často i nižší hustota zástavby. 

Na Přírodovědecké fakultě byla zhruba před deseti lety 
výstava Druhé bydlení v České republice, která dokumen-
tovala vznik chatařských oblastí v okolí velkých měst. Co 
se stane s těmi chatařskými oblastmi? Stanou se nakonec 
i ony suburbii a přestanou plnit svůj rekreační účel?
Lucie Pospíšilová: To je dobrá otázka. Řada rekreačních ob-
jektů se mění na trvalé bydlení, pakliže jsou tam příznivé 
podmínky, například velké pozemky a dostatečná infrastruk-
tura. Na druhé straně některé chatařské oblasti od tohoto 
trendu chrání právě horší stav technické infrastruktury nebo 
dopravní (ne)dostupnost. A samozřejmě také záleží na po-
stoji obce, jaký rozvoj v těchto místech umožní.
Petra Špačková: Jsou obce, které nesouhlasí s přeměnou 
chatařských oblastí na trvalé bydlení právě proto, že tam 
není dobré dopravní spojení a dostatečná infrastruktura 
a pro obec by bylo finančně náročné tyto podmínky zajis-
tit. Existují tedy obce, které transformaci chat na trvalé by-
dlení nedovolí, což ovšem neznamená, že tam lidé po celý 
rok nebo jeho část nebydlí.

Jaká data ČSÚ používáte? Jste s nimi spokojeny nebo vám 
něco chybí?
Lucie Pospíšilová: S daty ČSÚ pracujeme velmi často, vzhle-
dem k našemu výzkumnému zaměření asi nejvíce s daty ze 
Sčítání lidu, domů a bytů, daty za migrační chování a by-
tovou výstavbu. Ale využíváme celou řadu dalších statistik.
Petra Špačková: Do budoucna bychom se přimlouvaly za 
neomezování rozsahu sbíraných dat, která jsou pro naši 
práci velmi důležitá, a snahu o co nejvyšší návratnost plně 
vyplněných dotazníků, což v je v dnešní době poměrně 
těžký úkol. 

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 

Je odbornou asistentkou na katedře sociální geogra-
fie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, kde působí v rámci 
Urbánní a regionální laboratoře. Hlavní oblastí jejího 
zájmu jsou urbánní studia, v rámci kterých se zamě-
řuje především na každodenní život, denní mobilitu 
a prostorové a sociální bariéry.

RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 

Je odbornou asistentkou na katedře sociální geogra-
fie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze, kde působí v rámci Urbánní 
a regionální laboratoře. Ve své výzkumné práci se 
zabývá tématy geografie města a osídlení a zamě-
řuje se především na procesy ovlivňující proměnu 
jednotlivých částí městských regionů (zejména sídlišť 
a suburbií), rezidenční mobilitu a stabilitu a migraci.
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Vývoj osevních ploch 
a odhady sklizně
V průběhu sklizňového období zveřejňuje ČSÚ na základě statistického zjišťování čtyři 
odhady sklizně, a to v červenci, v srpnu, v září a v říjnu. Definitivní výsledky sklizně 
potom Úřad publikuje v únoru následujícího roku.

Dagmar Lhotská, oddělení statistiky zemědělství a lesnictví

P odkladem pro stanovení od-
hadů sklizní jsou osevní plo-
chy jednotlivých plodin zjišťo-

vané k 31. květnu statistickým šetřením 
Soupis ploch osevů a průměrné hekta-
rové výnosy zjištěné šetřeními Odhady 
sklizně zemědělských plodin v červnu, 
červenci, srpnu a září. 

Seznam plodin, pro které jsou od-
hady zpracovávány, se částečně obmě-
ňuje v závislosti na dozrávání a sklizni 
konkrétních plodin. Všechny odhady 
zahrnují nejvýznamnější plodiny, to 
znamená základní obiloviny a řepku. 

V prvních dvou termínech jsou zve-
řejněny také odhady sklizně máku, hra-
chu, raných druhů ovoce, například ja-
hod, třešní, višní, broskví a meruněk. 
V září jsou zveřejňovány první odhady 
produkce brambor a cukrovky. Poslední 
odhady zahrnují také kukuřici, lusko-
viny, olejniny, některé druhy zeleniny, 
například mrkev, zelí nebo okurky, 
chmel, vinnou révu a ovoce sklízené 
i v podzimních měsících, například 
jablka, hrušky nebo švestky. 

Ze statistických šetření kromě od-
hadů sklizní vyplývají i další informace 
o hospodaření na našich polích.

Zemědělské půdy  
stále ubývá

V letošním roce zemědělci hospodaří na 
3 489 tis. hektarech zemědělské půdy. 
Tato výměra je o 5 tis. hektarů menší 
než v loňském roce, každý den tedy 
ubylo téměř 14 ha zemědělské půdy, 
což představuje přibližně dvacet fot-
balových hřišť. Za připomenutí stojí 
poznámka, že za posledních deset let 
se výměra obhospodařované zeměděl-
ské půdy snížila o 108 tis. hektarů, tedy 
o 3,0 %.

Nevětší podíl na zemědělské půdě 
mají orná půda (71,5 %) a trvalé travní 
porosty (27,2 %). Vinice, ovocné sady 
a chmelnice zabírají více než procento 
(1,3 %). Dlouhodobým cílem je snížení 
tempa úbytku zemědělské půdy z dů-
vodů nevratného využívání developer-
skými společnostmi. 

Snižuje se druhová 
rozmanitost plodin

Výsledky letošního soupisu ploch osevů 
opět potvrdily dlouhodobý trend snižo-
vání druhové rozmanitosti plodin pěsto-
vaných na našich polích. Dvě nejrozší-
řenější plodiny, pšenice ozimá a řepka, 
se pěstovaly téměř na polovině osevních 
ploch (48,8 %). Další dvě plodiny, ječ-
men jarní a kukuřice sklízená na zeleno, 
rostly na pětině oseté půdy (18,8 %). 
Tedy čtyři nejčastěji pěstované plodiny 
zaberou ve struktuře osevních ploch té-
měř 70 % (67,6 %) a na všechny ostatní 
plodiny zbývá necelá třetina (32,4 %). 

V roce 2000 byla situace z hlediska 
druhové skladby plodin v osevních 
postupech příznivější. Čtyři nejčas-
tější plodiny zabíraly 59,6 % osevních 
ploch a ostatní se pěstovaly na 40,4 % 
osevních ploch.

Téměř polovina obhospodařované 
zemědělské půdy se nachází v krajích 
Středočeském, Jihočeském, Vysočina a Ji-
homoravském. Každý kraj je z hlediska 
struktury pěstovaných plodin specifický. 
Rozhodují vhodné přírodní podmínky, 
nadmořská výška, průměrná roční tep-
lota, úhrn srážek nebo půdní typ. 

Nejvíce obilovin a luskovin na zrno 
se pěstovalo ve Středočeském a Jiho-
moravském kraji (19,9 a 14,6 %, resp. 
20,0 a 16,5 % jejich výměry v ČR). Nej-
větším producentem brambor je Kraj 
Vysočina, v letošním roce se v něm 
nacházelo 35,5 % z celkových ploch 
osázených bramborami. Cukrovka se 
pěstovala v krajích Středočeském, Olo-
mouckém a Královéhradeckém (27,1 %, 
18,6 % a 17,6 %). 

Nejvíce polí osetých řepkou se na-
cházelo ve Středočeském kraji (21,3 %). 

PROGNÓZA PRO DALŠÍ 
SKLIZNĚ

I přes zvýšený výskyt extrémních klimatic-
kých jevů, jako jsou opakované záplavy, 
kroupy, přívalové deště nebo dlouhotr-
vající sucho, jsou podmínky pro země-
dělskou produkci v ČR dobré. Pro české 
zemědělce je také velkou příležitostí 
rostoucí poptávka spotřebitelů po kva-
litních a bezpečných potravinách, roste 
zájem o původ surovin i o použité tech-
nologie při pěstování nebo zpracování 
potravin. Vláda v květnu letošního roku 
schválila strategii ministerstva zeměděl-

ství s výhledem do roku 2030. Podle této 
koncepce by se měla snížit výměra obi-
lovin a řepky. Naopak se předpokládá 
navýšení plochy pro pěstování zeleniny, 
výměry ovocných sadů, vinic a chmelnic. 
Předpokládá se také rozšíření a stabili-
zace pěstování brambor. Navýší se po-
čty hospodářských zvířat a rozšíří se vý-
měra trvalých travních porostů, víceletých 
pícnin a luskovin. Také by se měla více 
chránit zemědělská půda. Cílem strate-
gie je podporami motivovat zemědělce 
k lepšímu a ekologičtějšímu hospodaření. 
ČSÚ bude sledovat, do jaké míry se tyto 
cíle podaří splnit. 

ANALÝZA
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Více než polovina polí osetých sluneč-
nicí se nacházela Jihomoravském kraji 
(54,1%). Mák se pěstoval v krajích Stře-
dočeském, Vysočina a Olomouckém 
(17,9 %, 15,1 % a 13,0 %). 

Léčivé a kořeninové rostliny se 
pěstovaly nejvíce v Pardubickém kraji 
(23,2 %). Kukuřice na zeleno převažo-
vala v Kraji Vysočina (17,0 %), nad 10 % 
z celkové výměry měly také kraje Stře-
dočeský, Jihočeský a Plzeňský. Zelenina 
se pěstovala v krajích Středočeském, 
Jihomoravském a Ústeckém (39,0 %, 
25,4 % a 13,7 %). Na jahody se specia-
lizoval Ústecký a Středočeský kraj, kde 
bylo osázeno 29,6 % a 26,1 % z celko-
vých ploch jahod v ČR. Převážná většina 
chmelnic se nacházela v krajích Ústec-
kém a Středočeském (56,9 a 31,8 %). 
Vinná réva se pěstovala v Jihomorav-
ském kraji (93,2 %). Nejvíce ovocných 
sadů se rozkládalo v krajích Jihomorav-
ském a Středočeském (17,6 a 16,9 %). 

Nejvyšší podíl trvalých travních po-
rostů z jejich celkové výměry byl v krajích 
Jihočeském a Plzeňském (17,3 a 12,1 %).

Letošní odhady sklizní

Přes opožděnou sklizeň se podle 
letošních odhadů ČSÚ očekává velmi 
dobrá úroda obilovin, olejnin a okopa-
nin. Na základě dosavadního průběhu 
počasí se dá předpokládat také dobrá 
sklizeň kukuřice, vinné révy, chmele 
a dalších plodin, které budou před-
mětem posledních odhadů zveřejňo-
vaných ČSÚ v říjnu.

Podle srpnových odhadů Úřadu 
bude sklizeň základních obilovin bez 

kukuřice na zrno 7 535 tis. tun. Ve srov-
nání s loňským nadprůměrným ro-
kem to bude o 2,5 % méně. Je to dů-
sledek úbytku osevních ploch (–3,0%) 
při mírném navýšení hektarových vý-
nosů (+0,5 %). Letošní odhad sklizně 
je ve srovnání s desetiletým průměrem 
o desetinu (+10,7 %) vyšší.

Osevní plocha řepky se po dvou le-
tech poklesu opět rozšířila. Díky tomu 
se očekává meziroční navýšení sklizně 
o 7,7 % na 1 353 tis. tun. Odhadovaná 
úroda překoná o 17,4 % desetiletý prů-
měr. Letošní výměra řepky je ve srov-
nání s plochou osetou před 10 lety 
o více než třetinu vyšší (+34,5 %). 

Odhadovaná sklizeň máku (27 tis. 
tun) je meziročně o 2,5 % vyšší v dů-
sledku rozšíření osevní plochy (+8,9 %) 
i přes snížení hektarového výnosu 
(–6,1 %). Plochy oseté touto tradiční plo-
dinou se již čtyři po sobě jdoucí roky 
pravidelně rozšiřují. Ve srovnání s rokem 
2008, kdy se mák pěstoval na rekordní 
výměře 70 tis. hektarů, je však jeho le-
tošní osevní plocha poloviční (–49,1 %).

Očekávaná produkce hrachu na zrno 
(79 tis. tun) je letos přibližně na stejné 
úrovni jako loni (+1,1 %). Osevní plo-
chy zaznamenaly v posledních dvou 
letech výrazné rozšíření. Ve srovnání 
s rokem 2014 se letošní osevní plocha 
hrachu rozšířila o 84,1 % a je na po-
dobné úrovni jako před deseti lety. Toto 
navýšení odpovídá nastaveným podpo-
rám pro bílkovinné plodiny, mezi které 
hrách patří.

Letošní předpokládaná úroda bram-
bor (656 tis. tun) je ve srovnání s loň-
skou výrazně nízkou sklizní téměř 

o třetinu vyšší (+29,9 %), a to přede-
vším díky výraznému meziročnímu 
nárůstu výnosu (+25,8 %) a mírnému 
rozšíření osázené plochy (+3,2 %). Oče-
kávaná sklizeň brambor je ve srov-
nání s desetiletým průměrem o 5,0 % 
nižší především kvůli poklesu osáze-
ných ploch. Letošní výměra je více 
než o pětinu nižší než před deseti lety 
(–22,0 %).

Díky dobrým očekávaným výnosům 
(+5,4 %) a také rozšíření osevních ploch 
(+5,4 %) se letos sklidí 3 800 tis. tun cuk-
rové řepy, což je o 11,1 % více než v loň-
ském roce. Je to téměř stejný nárůst 
produkce i ve srovnání s desetiletým 
průměrem (+10,5 %). 

Na čem závisí výše sklizně

Výše úrody závisí především na počasí 
v průběhu vegetačního období plodin. 
Důležitou roli hraje také výběr vhodné 
odrůdy, kvalitní příprava půdy a dodr-
žování agrotechnických zásad pro udr-
žení dlouhodobé úrodnosti půdy. Výběr 
samotných plodin závisí především na 
možnostech realizace vypěstované pro-
dukce, tedy odbytu a předpokládaném 
cenovém vývoji. Důležitou úlohu hraje 
také stát, který může rozhodování ze-
mědělců nasměrovat prostřednictvím 
dotačních titulů. 

Letos mohou zemědělci získat vedle 
jednotné platby na plochu také pod-
poru spojenou s ozeleněním (tzv. gree-
ningem) a podpory vázané na pro-
dukci pro citlivé komodity, kterými 
jsou brambory, ovoce, zelenina, chmel, 
cukrovka a bílkovinné plodiny. 
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M íra zaměstnanosti 65 a ví-
celetých, která se v období 
1995 až 2014 pohybovala od 

3,7 do 5,3 %, v roce 2015 dosáhla 5,6 % 
a ve 2. čtvrtletí letošního roku dokonce 
6,4 %. I když klesá počet starších pracu-
jících ve fyzicky náročných profesích, 
jako jsou řemeslníci, opraváři nebo ob-
sluha strojů a zařízení, počet seniorů 
v řídících funkcích se zvyšuje. Mimo-
řádně vysoký je ve skupině specialistů. 
Zajímavé je, že dva z pěti jsou obyvatelé 
Prahy. Podíl specialistů na zaměstna-
nosti ve věku 65 a více let převyšoval 
22 %, ale v rámci všech pracujících nad 
15 let to bylo pouze 15 %. 

Profesní struktura se významně 
projevuje i v odvětvové skladbě. Podíl 
zpracovatelského průmyslu na celkové 
zaměstnanosti v národním hospodář-
ství dosahoval v minulém roce více než 
27 %, což je téměř šestkrát více než po-
díl pracujících v profesních, vědeckých 
a technických činnostech. Přitom ale 
podíl pracujících ve věku 65 a více let 
dosáhl vloni v sekci profesních činností 
téměř 14 % z celkového počtu pracují-
cích v tomto věku a předstihl zpraco-
vatelský průmysl. 

V celé Evropské unii pracovalo 
v roce 2015 celkem 5,1 mil. osob ve 
věku 65 a více let. Jejich podíl na cel-
kovém počtu pracujících dosáhl 2,3 %, 
což je o něco více než v České repub-
lice (2,1 %). Rozdíly v podílu starších 
pracovníků jsou mezi zeměmi značné, 
ve 14 pracuje více seniorů než u nás. 
Vysoký podíl mají v pobaltských a se-
verských státech, ve Velké Británii 
a Rumunsku a vůbec nejvyšší v Por-
tugalsku. Z našich sousedů jsou starší 
pracující nad 65 let více než u nás za-
stoupeni v Německu. V ostatních sou-

sedních státech je podíl těchto osob 
nižší, na Slovensku je vůbec nejnižší 
z celé EU.

Podíl sebezaměstnaných mezi 65 
a víceletými je v České republice vý-
razně vyšší než u mladších pracujících. 
V rámci Evropské unie však jejich po-
čet, včetně pomáhajících rodinných 
příslušníků, dokonce převažuje nad 
počtem zaměstnanců (53,6 % v EU 
proti 38,7 % v ČR). V řadě zemí je to 
kvůli vysokému počtu podnikatelů bez 
zaměstnanců. Jedná se hlavně o státy 

na jihu Evropy, jako jsou například 
Řecko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko 
a Slovinsko. Extrémní hodnoty vyka-
zuje Rumunsko, kde je prakticky každý 
pracující v seniorském věku podnika-
tel nebo pomáhající rodinný přísluš-
ník (96 %). 

V celé Evropské unii je sedm odvět-
vových sekcí, kde v každé z nich pracuje 
nejméně čtvrt milionu osob ve věku 65 
a více let. Jsou to zemědělství, lesnic-
tví a rybářství, zpracovatelský průmysl, 
stavebnictví, obchod, profesní, vědecké 

TRH PRÁCE A SOCIÁLNÍ STATISTIKY
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Podíl počtu pracujících starších 65 let na celkovém počtu pracujících ve věku 
15 a více let v zemích EU v roce 2015 (v %)

V České republice přibývá 
pracujících seniorů
Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, 
a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. 
seniorů.

Marta Petráňová, Bohuslav Mejstřík, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
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a technické činnosti, vzdělávání a od-
větví zdravotnictví a sociální péče. Zde 
pracuje téměř 70 % všech osob starších 
65 let. Česká republika patří mezi země 
s vysokým podílem zaměstnanosti se-
niorů v profesních, vědeckých a tech-
nických činnostech. Pozoruhodný je 
počet zaměstnaných v právních a le-
gislativních činnostech zejména v Itálii, 
v Německu a ve Velké Británii. Naopak 
v primárním sektoru více než polovina 
seniorů pracuje ve třech zemích, a to 
v Rumunsku (32,3 % z celé EU), v Por-
tugalsku (15,6 %) a v Polsku (6,4 %).

Vysokoškoláci senioři 
v České republice nezahálejí 

Proti jiným zemím Evropské unie u nás 
podstatně méně pracují osoby se zá-
kladním stupněm vzdělání. Nižší míru 
zaměstnanosti vykazují i osoby se střed-
ním stupněm vzdělání (vyučení nebo 
s maturitou). Přitom počty osob se 
středním stupněm vzdělání jsou u nás 
ve vyšším věku, ale i ve věku od 35 let 
do vzniku nároku na starobní důchod, 
dominantní.

Jinak je tomu u skupiny terciárního 
vzdělání. Jedná se o osoby, které získaly 
vysokoškolské vzdělání v 60. a 70. le-
tech, kdy podíl absolventů nejvyššího 
typu škol byl v České republice pod-
statně nižší než v současné době. Po-
díl pracujících na celkovém počtu vy-

sokoškoláků ve věku 60–64 let je u nás 
v porovnání s Evropskou unií nadprů-
měrný. Ve věku 65–69 let je již pátý nej-
vyšší ze všech zemí Unie (27 %). Před 
námi jsou pouze Estonsko a Litva, dále 
pak Švédsko a Malta. 

Vysoká je zaměstnanost vysokoško-
láků v České republice i ve věku nad 
70 let. Ve věkové skupině 70–74 let byla 
míra zaměstnanosti absolventů vyso-
kých škol dokonce třetí nejvyšší v rámci 
Evropské unie. 

Podíl počtu pracujících ve vybraných odvětvových sekcích a vybraných zemích*) na celkovém počtu pracujících ve věku  

65 a více let v EU28 v roce 2015 (v %)

Země

Podíl pracujících ve vybraných zemích na celkové zaměstnanosti 65 a víceletých v EU

Celkem
Sekce CZ-NACE**)

A C F G M P Q

EU28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Z toho:         

   Česká republika 2,1 0,5 3,5 2,0 1,6 3,2 3,5 2,0 

   Německo 20,2 5,6 27,0 24,0 24,3 22,1 16,0 22,8 

   Španělsko 2,9 1,4 2,8 2,2 4,0 3,1 3,7 2,2 

   Francie 5,9 2,6 2,7 4,8 5,1 7,0 5,5 10,5 

   Itálie 9,6 6,5 14,8 8,9 14,7 13,4 7,0 7,1 

   Nizozemsko 4,0 1,8 2,0 2,1 4,4 5,4 4,2 3,6 

   Švédsko 3,5 2,1 2,2 4,1 2,2 6,0 5,0 5,0 

Velká Británie 23,0 7,6 23,1 31,8 22,5 23,3 32,3 27,0 
*) Pozn.: Údaje jsou porovnávány za země, které se na celkové zaměstnanosti v EU podílejí 70 % a na celkovém počtu pracujících osob nad 65 let 71 %. 
**)  Pozn.:  A – Zemědělství, lesnictví a rybářství; C – Zpracovatelský průmysl; F – Stavebnictví; G – Velkoobchod a maloobchod, opravy motorových 

vozidel; M – Profesní, vědecké a technické činnosti; P – Vzdělávání; Q – Zdravotní a sociální péče. 

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey
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EU28 v roce 2015
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S blízkými se stýkáme 
méně než před 10 lety 
Z výběrového šetření ČSÚ Životní podmínky 2015 vyšlo najevo, že se snížila frekvence 
kontaktu s příbuznými i s přáteli. Přitom pocit, že se na své blízké může v nouzi 
spolehnout, má většina lidí.  

Šárka Šustová, bývalá zaměstnankyně ČSÚ

T azatelé ČSÚ v tematickém mo-
dulu výběrového šetření Životní 
podmínky 2015 zjišťovali, zda 

a jak často se lidé aktivně či pasivně 
věnují kultuře, sportu či dobrovolnic-
tví. Kromě toho se také dotazovali na 
to, jak často dnes mezi sebou komuni-
kují přátelé a příbuzní.

Jak často se chodí  
na kulturu nebo sport

Více než polovina (52,1 %) dotazovaných 
osob odpověděla, že v posledním roce 
navštívila nějakou kulturní nebo histo-
rickou památku, případně muzeum, ga-
lerii apod. Téměř polovina osob v po-
sledních 12 měsících byla v kině nebo na 
živém představení (například v divadle či 
na koncertě apod.). V průběhu uplynu-
lého roku zhruba třetina osob navštívila 
tato místa více než třikrát. Nějaké spor-
tovní události se zúčastnily jen dvě pě-
tiny (41,3 %) dotázaných, z nich ale té-
měř polovina více než třikrát. Zhruba pět 
procent osob uvedlo, že si návštěvu kina, 
divadla či kulturní nebo historické pa-

mátky nemůže dovolit a zhruba pětina 
o tyto aktivity neměla zájem. U spor-
tovních událostí byl nezájem vyšší, a to 
u necelé třetiny osob. 

Divadelní a jiná představení navště-
vují mírně častěji ženy než muži (54,2 
vs. 41,3 %) a stejně tak historické a kul-
turní památky (54,9 vs. 49,1 %). Do kina 

chodí obě pohlaví stejně často. Spor-
tovních akcí se výrazně častěji účastní 
muži než ženy (57,9 vs. 25,8 %). 

Osoby s příjmy pod hranicí chudoby 
si ve větší míře nemohly dovolit účast-
nit se uvedených aktivit. Nejméně osob 
ohrožených příjmovou chudobou na-

vštívilo nějaké divadelní, pěvecké, ta-
neční či jiné představení (24,8 %). 
Z osob, které uvedly, že v posledních 
12 měsících nenavštívily kino, předsta-
vení, historickou či kulturní památku 
či nějakou sportovní událost, třetina 
uvedla, že bylo proto, že si to nemohly 
z finančních důvodů dovolit.  

Snížila se i frekvence 
kontaktu s přáteli

Z informací na otázky ohledně frek-
vence kontaktu, ať už osobního nebo 
jiného (telefonického, formou SMS,  
e-mailem apod.), bylo možné získat 
data, která se dala porovnat s údaji 
z roku 2006. V té době ČSÚ provádělo 
stejné dotazování. 

Zatímco v roce 2006 byla v kontaktu 
se svými příbuznými třetina osob, o de-
set let později to byla pouze čtvrtina. 
V osobním kontaktu s příbuznými byla 
denně necelá čtvrtina osob v roce 2006, 
zatímco v roce 2015 pouze 14,2 %. Po-
díl osob, které byly v kontaktu s příbuz-
nými každý týden, zůstal zhruba stejný, 
a to kolem dvou pětin. Vzrostl podíl 
těch, kteří byli s příbuznými v kontaktu 
několikrát za měsíc a jednou za měsíc. 

Podle zjištění tazatelů se snížila 
frekvence kontaktů s přáteli. Zatímco 

23,6
14,2

33,6
24,0

37,1

35,1

39,9

40,7

20,3
28,1

14,1
22,4

10,6 14,4
6,7 7,7

2006 2015 2006 2015

Osobně

S přibuznými S přáteli

Jinou formou

18,7
10,7

24,8 18,2

32,4
32,1

35,3
35,0

24,9
29,4

21,3 28,3

15,8 18,2
10,9 10,6

5,5 4,6 3,2 3,4

2006 2015 2006 2015

Osobně Jinou formou

méně často nebo vůbec alespoň jednou ročně jednou za měsíc

několikrát za měsíc každý týden denně

Zdroj: ČSÚ

Podíly osob podle frekvence a formy kontaktu v letech 2006 a 2015 (v %)

Podle zjištění tazatelů ČSÚ lidé v roce 2015 omezili 
kontakt s přáteli. Zatímco v roce 2006 byla v denním 
kontaktu s přáteli zhruba čtvrtina osob, v roce 2015 to už 
byla jen necelá pětina.
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v roce 2006 byla v denním kontaktu 
s přáteli zhruba čtvrtina osob, v roce 
2015 to už byla jen necelá pětina. Vý-
razný pokles byl i u osobních setkání. 
V roce 2006 se s přáteli denně osobně 
viděla zhruba pětina osob, v roce 2015 
to byl každý desátý Čech. Zhruba tře-
tina lidí byla v osobním či jiném kon-
taktu s přáteli každý týden. Tento podíl 
se v uvedených letech prakticky ne-
změnil. Dalších zhruba 30 % osob se 
s přáteli setkává nebo s nimi komuni-
kuje několikrát do měsíce. 

Sejít se alespoň jednou měsíčně 
s přáteli si v roce 2015 z finančních dů-
vodů nemohla dovolit 2,2 % lidí. Nece-
lých sedm procent osob tak nečinilo 
z nějakého jiného důvodu. U osob, je-
jichž příjmy byly nižší než hranice ohro-
žení příjmovou chudobou, byl podíl 
těch, které uvedly, že si nemohou dovo-
lit setkávat se alespoň jednou za měsíc 
se svými přáteli, vyšší – nemohla si to 
dovolit každá desátá osoba. Další dese-
tina ohrožených příjmovou chudobou 
tak nečinila z nějakého jiného důvodu. 

Příbuzní a přátelé nám 
v nouzi pomohou

Na otázku, zda by se respondent mohl 
v případě potřeby obrátit na své pří-
buzné, přátelé či sousedy o pomoc, 
odpovídali lidé nejen v roce 2015, ale 
také v letech 2006 a 2013. Od roku 
2006 vzrostl podíl dotazovaných, kteří 

na tuto otázku odpověděli kladně, a to 
z 91,2 % v roce 2006 na 96,7 % v roce 
2013 a 98,1 % v roce 2015. Nezvýšil se 
jen podíl osob, které se v případě po-
třeby mohou spolehnout na pomoc 
přátel či příbuzných, ale také podíl 

osob, které se mají komu svěřit se svými 
osobními záležitostmi, a to z 95,6 % 
v roce 2013 na 97,7 % v roce 2015. 

Osoby s příjmy pod hranicí pří-
jmové chudoby mají častěji pocit, že 
se se svými problémy nemají komu 
svěřit a že se nemohou obrátit na své 
přátele či příbuzné v případě potřeby 
o pomoc. Lidí s nízkými příjmy s tě-
mito pocity je zhruba třikrát tolik, co 
lidí, jejichž příjmy hranici ohrožení pří-
jmovou chudobou přesahují. Zatímco 
7,8 % osob s příjmy nad hranicí chu-
doby nemohlo v roce 2006 požádat 
své příbuzné, přátele či známé o po-
moc, osob s nízkými příjmy, které se 
nemohly obrátit na své příbuzné či přá-
tele, byla téměř pětina. Tento podíl se 
do roku 2013 snížil zhruba na polovinu 
a do roku 2015 o další polovinu. Přesto 
byl podíl těch, které se nemohly spo-
lehnout na pomoc přátel či rodiny vý-
razně vyšší u osob s příjmy pod hranicí 
příjmové chudoby oproti těm, jejichž 
příjmy ji přesahovaly. Lidé s nižšími pří-
jmy zároveň ve větší míře postrádají ně-
koho, komu by se mohli svěřit se svými 
osobními problémy.  
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Podíly osob, které nemají někoho, komu by se mohly svěřit, a těch, které 
se v případě potřeby nemohou obrátit na své příbuzné či přátele s prosbou 
o pomoc, 2006, 2013 a 2015 (v %)

Na otázku, proč se lidé méně osobně setkávají a raději komunikují jinou formou, by měli odpovědět 
sociologové.



TIPY PRO VÁS

NEJVÍCE EVROPSKÝCH 
NOBELISTŮ POCHÁZÍ  
Z VELKÉ BRITÁNIE 

WEBOVÉ STRÁNKY

INFOGRAFIKA

Max Roser, vědecký pracovník 
oxfordské univerzity, se specia-
lizuje na vizualizaci dlouhých 
časových řad, jejichž tématem 
je především kvalita života. Na 

jeho stránkách ourworldindata.
org lze nalézt třeba informace 
o počtu vydaných knih ve vy-
braných zemích světa od 6. 
století až do současnosti.

MAX ROSER 
@MaxCRoser
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Další nový kartogram od Ja-
kuba Mariana. Tentokrát se 
zaměřil na nositele Nobe-
lovy ceny. Kolik se jich na-
rodilo na území jednotlivých 
států Evropy? Kolik nobelistů 
připadá na 100 tis. obyvatel 
v jednotlivých zemích? Věděli 
jste, že na území dnešní ČR 
se narodilo celkem pět no-

sitelů Nobelovy ceny? Nejen 
básník Jaroslav Seifert a che-
mik Jaroslav Heyrovský, ale 
také manželé Gerty a Carl 
Ferdinand Cori, kteří v roce 
1947 získali Nobelovu cenu 
za fyziologii, a nositelka No-
belovy ceny míru z roku 1905 
Bertha von Suttner. 
Více na http://bit.ly/2bZ28XU. 

FAO: SVĚTOVÝ 
DEN VÝŽIVY
Každoročně je od roku 1981 
ve více než 150 zemích světa 
připomínán 16. říjen jako 
Světový den výživy. Slaví se 
na základě rozhodnutí kon-
ference OSN pro výživu a ze-
mědělství (FAO) z roku 1979 
ve výroční den založení této 
organizace v roce 1945. Or-
ganizace OSN pro výživu 

a zemědělství chce tento 
dnešní den využít k tomu, 
aby ukázala důsledky kli-
matických změn. Právě na 
tuto skutečnost poukazuje 
letošní moto: Klima se mění. 
Způsoby získávání potravy 
se musí změnit také.
Více na http://bit.ly/2bKLXc6.
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NORSKÝ 
STATISTICKÝ 
ÚŘAD: PŘEHLEDNĚ 
O ŠKOLSTVÍ 

INFOGRAFIKA

TIPY PRO VÁS

Více na http://bit.ly/2bJ6AIj.
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Přeshraniční databáze CentropeSTATIS-
TICS vznikla jako společný projekt eurore-
gionu Centrope. Ten sdružuje příhraniční 
oblasti České republiky (Jihomoravský 
kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina),  Ra-
kouska (spolkové země Burgenlandsko, 
Dolní Rakousko a Vídeň), Slovenska (Bra-

tislavský kraj a Trnavský kraj) a Maďar-
ska (župy Györ-Moson-Sopron a Vas). 
Databáze zpřístupňuje srovnatelná stati-
stická data za uvedená území. Uživate-
lům umožňuje, aby si podle svých potřeb 
sestavili tabulku, vytvořili graf nebo kar-
togram. V případě přerušení práce si je 
mohou uložit na svůj disk a data kdyko-
liv znovu načíst do databáze Centrope. 
Kromě každoročně aktualizovaných de-

mografických a dalších dat jsou k dispo-
zici údaje ze sčítání 2011.

Řešitelský tým vydal již šest newsletterů 
(více na http://bit.ly/2bJ6uR0) v ja-
zykových mutacích zúčastněných států, ve 
kterých informuje o novinkách v databázi. 
Nyní se tým zaměřuje na analytické využití 
dat a prezentaci možností databáze územ-
ním plánovačům, zástupcům státní správy 
a samosprávy na regionální úrovni apod. 

Že do školky dnes chodí v Norsku 
9 z 10 dětí mladších 6 let, se můžete 
dozvědět z nápadité infografiky o škol-
ství, kterou nedávno vydal norský sta-
tistický úřad. Dozvíte se z ní například, 
že podíl dětí na soukromých základ-
ních a středních školách se zvyšuje, 
že norské ženy jsou vzdělanější než 
muži, neboť vysokoškolské vzdělání 
má 36 % žen starších 16 let, mezi muži 
je to 28 %. 

Více na http://bit.ly/2cfoUr1.

CentropeSTATISTICS
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KALENDÁŘ

RYCHLÉ INFORMACE ZÁŘÍ 2016

Evidenční počet zaměstnanců 
a jejich mzdy – 2. čtvrtletí 2016
Titul předkládá údaje o evidenčním počtu za-
městnanců, mzdových prostředcích a průměr-
ných mzdách v národním hospodářství v čle-
nění podle odvětví, území, sektoru a velikosti.
 elektronická verze

Vývoj ekonomiky České republiky – 
1. pololetí 2016
Analýza hodnotí vývoj reálné a peněžní eko-
nomiky ČR za uplynulé období (výkonnost 
základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, 
vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, 
peněžní zásoba, úroky a státní rozpočet).
 elektronická a tištěná verze

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 
1. pololetí 2016
Titul obsahuje předběžné výsledky přiroze-
ného a mechanického pohybu obyvatelstva 
v našem státě od počátku roku 2016.
 elektronická verze

Financování vzdělávání v České 
republice v mezinárodním srovnání
Publikace představuje indikátory mapující 
oblast financování formálního vzdělávání. 
Prezentuje indikátory za Českou republiku 
v časových řadách a porovnává je s meziná-
rodními průměry za země OECD a EU.
 elektronická verze

Ekonomické výsledky zdravotních 
pojišťoven – 2. čtvrtletí 2016
Titul obsahuje například základní údaje 
o počtu aktivních zdravotních pojišťoven, 
o jejich zaměstnancích a mzdách, o výno-
sech z pojistného nebo nákladech vynalože-
ných na zdravotní péči ze základního fondu 
zdravotního pojištění a z fondu prevence.
 elektronická verze

Ekonomické výsledky průmyslu ČR 
– 2014
Publikace shrnuje data z ročního statistického 
šetření u podnikatelských subjektů s převažu-
jící průmyslovou činností bez ohledu na jejich 
velikost. Tabulkové přílohy jsou tříděny podle 
CZ-NACE a velikostních skupin subjektů.
 elektronická verze

VYBRANÉ VÝSTUPY ČSÚ

Publikace je možné objednat e-mailem 
na objednavky@czso.cz, tel.: 274 052 733, 
nebo zakoupit v prodejně publikací 
v Ústředí ČSÚ (Na padesátém 81, Praha 10).

Všechny tituly naleznete na www.czso.cz.
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Tvorba a užití HDP (2. čtvrtletí 2016)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (35. kalendářní týden 2016)

Zahraniční obchod (červenec 2016)
Stavebnictví (červenec 2016)
Průmysl (červenec 2016)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (36. kalendářní týden 2016)
Indexy spotřebitelských cen – inflace 
(srpen 2016)

Průměrné mzdy (2. čtvrtletí 2016)
Maloobchod (červenec 2016)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – potravinářské výrobky 
(září 2016)
Indexy cen výrobců (srpen 2016)
Indexy cen vývozu a dovozu 
(červenec 2016)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (37. kalendářní týden 2016)

Pohyb obyvatelstva (1. pololetí 2016)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (38. kalendářní týden 2016)

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti 
a ekonomické aktivity (srpen 2016)
Čtvrtletní sektorové účty (2. čtvrtletí 2016)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (39. kalendářní týden 2016)

Konjunkturální průzkum (září 2016)
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DO KNIHOVNY

Všechny tituly si můžete vypůjčit (a některé zakoupit) v Ústřední statistické knihovně a prodejně ČSÚ. Více na library.czso.cz.

V  srpnu zveřejnil ČSÚ ve všech 
krajích ČR publikaci Základní 
tendence demografického, so-

ciálního a ekonomického vývoje kraje. 
Jedná se o další z řady souborných ana-
lýz, které krajské správy Úřadu v pod-
statě pravidelně připravují již od roku 
2005. V tištěné podobě vyšly ve všech 
krajích naposledy v roce 2012. V dal-
ších letech na základě požadavků uživa-
telů většina krajů pokračovala v aktuali-
zaci elektronické verze prostřednictvím 
internetových stránek. V letošním roce 
ČSÚ zpracoval tento souborný materiál 
opět ve všech krajích.

Hlavní pozornost je v publikacích 
zaměřena na zmapování vývoje kraje 
z pohledu statistických ukazatelů v roce 
2015 s návazností od roku 2010. Ve vy-
braných pohledech je hodnocení vzta-

hováno až k roku 2000, tedy k době, kdy 
byly kraje v současné podobě ustaveny. 

V analýzách se využila také 
administrativní data

Již ze samotného názvu je patrné, že 
materiály jsou zaměřeny zvláště na de-
mografické ukazatele, údaje týkající se 
sociálního vývoje, ekonomiky a také ně-
kterých oblastí životního prostředí. Vý-
voj v těchto úsecích mapují pomocí vý-
sledků statistických zjišťování, přičemž 
využívají nejen údaje ČSÚ, ale také data 
z administrativních zdrojů jiných re-
sortů. Textovou část analýz dokreslují 
grafy a kartogramy. Tabulková příloha 
zase obsahuje jak časové řady vybra-
ných ukazatelů, tak mezikrajské a me-
ziokresní srovnání příslušného kraje.  

Přestože se v analýzách klade dů-
raz na zhodnocení postavení a vývoje 
kraje jako celku, v řadě případů (pokud 
to územní podrobnost dat umožňuje) je 
pohled zaměřen také na menší územní 
celky, například okresy nebo správní ob-
vody obcí s rozšířenou působností. 

Samostatná kapitola je věnována 
mezikrajskému srovnání. Čtenáři jistě 
ocení, že všechny analýzy jsou zpra-
covány podle jednotné koncepce, což 
ulehčí orientaci v jednotlivých mate-
riálech. 

Analýzy základních tendencí vývoje krajů
Vydavatel: Český statistický úřad

Tendence 
makroekonomického 
vývoje
Vydavatel: Český statistický úřad

Analýza je obsáhlejším empirickým 
rozborem uplynulého roku. Hodnotí 
výkonnost ekonomiky, trh práce a ce-
nový vývoj v kontextu střednědobých 
či dlouhodobých trendů. Titul je dopl-
něn o mezinárodní srovnání. 

Více na http://bit.ly/2aODHt5. 

Rodová rovnosť 
Gender equality 2015
Vydavatel: Štatistický úrad Slovenskej 
republiky

Publikace prezentuje statistické údaje 
podle pohlaví a navazuje na podobné 
publikace o genderové rovnosti. Titul 
v přehledné formě poskytuje všechny 
dostupné informace, které popisují po-
stavení žen ve společnosti na Sloven-
sku. Více na www.statistics.sk. 

České stavebnictví
v číslech 
2015
Vydavatel: Český statistický úřad

Ve spolupráci s Českou komorou autori-
zovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě vydal ČSÚ brožuru, která obsa-
huje základní údaje o stavebnictví a by-
tové výstavbě v uplynulém roce. Součástí 
publikace jsou i průměrné kupní ceny 
domů a bytů v období 2012 až 2014. 

S publikacemi se můžete zdarma se-
známit na internetových stránkách 
ČSÚ nebo si je zakoupit na CD či v tiš-
těné podobě. 

Více na http://bit.ly/2bNouGD.

http://library.czso.cz/
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V  minulém vydání časopisu Sta-
tistika&My jsme se věnovali 
rozdílu mezi reálným a nomi-

nálním vývojem. Spolu s ním souvisí 
i pojmy řetězení a srovnatelné ceny 
referenčního roku. 

Jak vypočítat reálný růst/pokles 
z roku na rok (meziroční objemový 
index) již víme. Pro jistotu jen při-
pomeňme, že meziroční reálný růst/
pokles vyjadřuje vývoj ukazatele po 
vyloučení cenových změn (tj. před-
pokládáme, že ceny produkce zůstaly 
stejné jako v předchozím roce). Když 
tento výpočet pomocí cen předchozího 
roku zopakujeme za více let za sebou, 
dostaneme časovou řadu meziročních 
objemových indexů (odborně též index 
fyzického objemu), která zachycuje me-
ziroční vývoj produkce. 

Co když však chceme vědět, jak se 
vyvíjela produkce třeba mezi lety 2010 
a 2012? Pokud známe reálný růst mezi 
jednotlivými lety, pak není nic jedno-
duššího! Představme si to jako řetěz. 
Prvním článkem je rok 2010 a na něj 
navazují další články–roky. Když na-
příklad víme, že mezi prvním (rokem 
2010) a druhým článkem řetězu (rokem 
2011) vzrostla reálně produkce dva-
krát, a následně mezi druhým a třetím 
článkem (rokem 2012) vzrostla znovu 
dvakrát (ale tentokrát již z vyššího zá-
kladu), pak můžeme vypočítat růst od 
začátku řetězu do konce (tj. od roku 
2010 do roku 2012). Stačí přidávat je-
den článek řetězu k druhému a po-

stupně násobit reálné růsty mezi jed-
notlivými články (roky): 2,0 * 2,0 = 4,0 
(produkce vzrostla mezi 2010 a 2012 
čtyřikrát). A pokud přidáme ještě je-
den článek, rok 2013 (kdy produkce 
vzrostla 1,25krát), pak je růst mezi roky 
2010 a 2013: 4,0 * 1,25 = 5,0. A to je 
řetězení. Vcelku intuitivní záležitost. 
Chybou by bylo, pokud bychom me-
ziroční růsty sčítali. Je třeba je mezi 
sebou násobit, protože každý člá-
nek řetězu je základem pro článek 
následující. 

A odtud je už jen krůček k druhému 
pojmu: srovnatelným cenám referenč-
ního roku (například roku 2010). Při 
analýzách reálného vývoje ukazatele 
můžeme sledovat jeho objemový in-
dex. Někdy je však názornější vyjádřit 
časovou řadu v cenách jednoho kon-
krétního referenčního roku. Vyjádření 
v běžných cenách nám, jak už víme, 
mnoho neřekne.

Zjednodušeně si to můžeme před-
stavit tak, že srovnatelné ceny roku 
2010 (někdy trochu nesprávně ozna-
čované též ve stálých cenách roku 2010) 
představují hodnotu, kterou by ukaza-
tel měl, kdyby se ceny od roku 2010 ne-
měnily (jako kdyby traktor stál stále 100 
a celková hodnota produkce se v čase 
měnila pouze z důvodu reálného vý-
voje, nikoliv i cenového). 

Přestože ČSÚ obvykle nabízí přímo 
ukazatele i ve srovnatelných cenách, 
k jejich pochopení si ukažme, jak je 
vypočítat postupným řetězením. Pro-

dukce v roce 2010 měla v běžných ce-
nách hodnotu 100. V roce 2011 reálně 
vzrostla dvakrát, takže v roce 2011 byla 
její hodnota ve stálých cenách roku 
2010 rovna: 100 * 2,0 = 200. V roce 
2012 se produkce opět za rok reálně 
zdvojnásobila, takže ve stálých cenách 
roku 2010 byla rovna: 200 * 2,0 = 400 
(tj. produkce roku 2011 ve stálých ce-
nách roku 2010 krát reálný růst v roce 
2012). A do třetice v roce 2013 byla: 
400 * 1,25 = 500. 

Produkce ve srovnatelných cenách 
sama o sobě nemá velkou interpre-
tační hodnotu (není tak zajímavé, ko-
lik by produkce byla, kdyby se nemě-
nily ceny). Síla tohoto ukazatele tkví 
v analytické rovině, např. v možnosti 
společného grafického vyjádření reál-
ného a nominálního vývoje. Pomocí 
něj také můžeme rychle spočítat re-
álný růst/pokles mezi libovolnými 
obdobími, například mezi lety 2010 
a 2013. Výše jsme toto spočítali zře-
tězením několika meziročních růstů, 
což však může být zdlouhavé. S vyu-
žitím časových řad ve srovnatelných 
cenách roku 2010 stačí porovnat hod-
notu mezi oběma roky: 500 / 100 = 
5,0; nebo mezi roky 2011 a 2013: 500 
/ 200 = 2,5.

V příštím čísle tento příběh dopo-
víme a prozradíme jedno z úskalí srov-
natelných cen – tzv. neaditivnost ča-
sových řad. 

Tereza Košťáková, 
vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
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