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36,77 % HDP
inila zadluženost eska 
na konci roku 2016
eská republika pat í v zadluženosti mezi evropské premianty. 

Maastrichtské kritérium, že hrubý konsolidovaný dluh k HDP 
nep ekro í 60 %, nesplnilo 16 zemí EU.  
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SÚ na Twitteru

Sledujte nás na Twitteru a neute e vám 
žádná zásadní novinka ze světa statistiky.

twitter.com/statistickyurad
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EDITORIAL E

Nové vedení ČSÚ a nový 
design Statistika&My
eský statistický ú ad má nové vedení. Nástupcem zesnulé p edsedkyně 
SÚ Ivy Ritschelové se stal dosavadní místop edseda Ú adu Marek Rojí ek 

a novým místop edsedou dosavadní editel sekce makroekonomických 
statistik Jaroslav Sixta. Novou podobu má i aktuální vydání asopisu 
Statistika&My. 

Marek Rojíček přebírá respektovanou a důvěry-
hodnou instituci, které podle Centra pro výzkum 
veřejného mínění důvěřuje 63 % občanů. A to i na-
vzdory tomu, že se v uplynulých letech do značné 
míry podlomila obecná důvěra občanů ve stát a jeho 
instituce. ČSÚ se z hlediska dosažené úrovně důvěry 
veřejnosti v poměru k nedůvěře dokonce zařadil 
na první místo v porovnání s jinými institucemi. 
Z hlediska podílu důvěřujících je ČSÚ spolu se sta-
rosty, obecními zastupitelstvy a Ústavním soudem 
hodnocen nejlépe. Podíl nedůvěřujících činí v pří-
padě ČSÚ 23 % a ze všech zkoumaných institucí je 
vůbec nejnižší. Záměrem předsedy Marka Rojíčka, 
který v Úřadě na různých odborných a manažerských 
pozicích působí již 17 let, je udělat maximum pro 
to, aby Český statistický úřad nadále zůstal důvěry-
hodnou a respektovanou institucí. O jeho prioritách 
pro směřování Úřadu se více dočtete v úvodu časo-
pisu v rozhovoru Petry Báčové.

Aktuální Statistika&My dostala po pěti letech zcela 
nový design a grafickou podobu, když změnila nejen 
titulní stranu, ale i celkové pojetí. Přináší vzdušnější 
a dynamičtější řešení textů, grafů i tabulek s cílem 
informovat o statistice moderním a poutavým způ-
sobem. Co jsme si do březnového čísla připravili?

Tématem vydání jsou dluhy. Václav Rybáček vy-
světluje, jak se vyvíjí zadlužení v EU, jaká je struktura 

dluhu České republiky a jak se tato statistika sle-
duje, Lucie Beranová srovnává dluh sektoru vlád-
ních institucí v evropských zemích. Dagmar Žáčková 
a Roman Mikula se zaměřili na Jižní Koreu, která 
v únoru v Pchjongčchangu uspořádala teprve třetí 
zimní olympijské hry na asijském kontinentu. Dozvíte 
se, jak se vyvíjí zahraniční obchod ČR s Korejskou 
republikou či jaká byla návštěvnost Korejců v Česku. 
Jana Mezihoráková dále v časopise popisuje vývoj 
maloobchodních tržeb v loňském roce, Karel Adam 
pak pěstování vína na jižní Moravě. Jan Pokorný 
představuje nejdůležitější výsledky z publikace Ceny 
sledovaných druhů nemovitostí, Marta Petráňová 
a Bohuslav Mejstřík hledají v datech z Výběrového 
šetření pracovních sil ČSÚ odpověď na otázku, kde 
hledat v současnosti volné pracovní síly. Alena Géb-
lová v rozhovoru představuje Karla Šafra z odboru ná-
rodních účtů ČSÚ, čerstvého držitele Hlávkovy ceny, 
a Tereza Košťáková v rubrice „o složitém jednoduše“ 
vysvětluje, jaký je rozdíl mezi podílem a poměrem.

Vážení čtenáři, přeji Vám inspirativní čtení všech 
příspěvků časopisu v jeho nové podobě.

MICHAL
NOVOTNÝ
šéfredaktor
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ANKETA A

S růstem ekonomické úrovně 
stoupá míra zadlužení
Tématem b eznového vydání jsou dluhy. Redakce asopisu Statistika&My oslovila analytiky 
a zeptala se jich, co si myslejí o životě na dluh.

Záleží, co život na dluh 
vlastně znamená. Jestli 
jedinec svůj celý eko-
nomicky aktivní život 
žije na dluh a s dluhy 
i tento náš svět opou-
ští, nebo si na za átku 
svého ekonomicky ak-
tivního života po ídí 
bydlení, auto a jiné 
věci dlouhodobé spo-
t eby na dluh, ten 
pak postupně splácí 
a do důchodu odchází 
nejen bez dluhů, ale 
dokonce má k dis-
pozici vlastní úspory. 
Zatímco první va-
rianta života na dluh je 
hned na první pohled 
destruktivní nejen pro 
samotnou osobu, ale 
asto i pro zbytek ro-

diny, druhá varianta, 
podle mého názoru, 
odpovídá racionálnímu 
chování a dosažené ži-
votní úrovni. Obecně 
platí, že s růstem 
ekonomické úrovně 
stoupá míra zadlužení.

Půj ky se postupně 
staly sou ástí života 
eských domácností 

a umožnily jim dosáh-
nout na statky, které 
by pro ně p ed lety 
nebyly dostupné. Po-
každé je však nutné 
zvážit, jak úvěr za-
sáhne do finan ní 
rozvahy a chodu do-
mácnosti. Hypotéka, 
kterou v dobrých a-
sech splácíme bez pro-
blémů, se může v p í-
padě výpadku p íjmů 
stát nezvladatelným 
b emenem. Pozor-
nost je nutné věnovat 
i změnám úrokových 
sazeb. V některých p í-
padech se pravidelné 
splátky mohou navý-
šit v ádu tisíců korun, 
a to je nezanedba-
telný zásah do rodin-
ného rozpo tu. Proto 
je t eba pamatovat 
na dostate nou fi-
nan ní rezervu i rozdíl 
mezi p íjmy a výdaji.  

Je to jako s ohněm... 
dobrý sluha, zlý pán. 
Bez možnosti půj it si 
peníze by se nám žilo 
podstatně hů e. Za po-
moci cizích prost edků 
je realizována většina 
investic, které by jinak 
realizovány nebyly. 
Vlastních prost edků 
je obvykle nedostatek, 
respektive trvá dlouho, 
než se našet í. Je ale 
t eba po ítat s tím, že 
každý dluh je nutné 
splatit. Navíc, půj it 
si nejde zadarmo, je 
t eba platit úroky. Po-
kud si investice díky 
půj eným penězům 
vydělají na splátku 
dluhu a úroků, pak 
je vše v po ádku. Za-
tímco u investic dává 
dluh smysl, u spot eb-
ních statků ho po-
strádám. Nejvíce však 
nechápu po ízení do-
volené na dluh.

Život na dluh je slo-
žitý pojem. Není totiž 
možné íci, že kaž dý 
dluh je dop edu 
špatný. Půj it si na ná-
kup vlastního byd-
lení a namísto placení 
nájemného splácet 
hypotéku nemusí být 
špatnou volbou. Sa-
moz ejmě i tady je 
nutné nastavit limity 
odpovědného zadlu-
žení a splácení hy-
potéky protáhnout 
na delší dobu, aby 
splátky neparalyzovaly 
rodinný rozpo et.
Život na dluh si, bohu-
žel, lze ale také p ed-
stavit tak, že si lo-
věk půj í na cokoliv, 
po em touží, a nemá 
na to ‒ nákup osob-
ního auta, dovolené, 
dárků. Tyto p íběhy 
nemusejí kon it hezky, 
zvláš  ve chvíli, kdy do-
jde k „vyrážení klínu 
klínem".

Dluh je dobrý sluha, 
ale zlý pán. Po izo-
vat vlastnické bydlení 
na dluh je pro domác-
nosti možností, jak se 
stát vlastníky majetku, 
který dlouhodobě 
uchovává hodnotu. 
Za jiným ú elem než 
po ízení bydlení lze 
uvažovat o úvěru ještě 
v p ípadě po ízení p i-
mě eného auta a vy-
bavování domácnosti 
p edměty dlouhodobé 
spot eby. Tím ale vý-
et p ípustných dů-

vodů pro žití na dluh 
v mých o ích kon í. 
P ed půj kou na ná-
kup váno ních dárků 
i dovolených bych 

své blízké důrazně va-
roval, protože doba 
jejího splácení vysoce 
p ekra uje životnost 
jejího ú elu. Je známo, 
že právě takový typ 
půj ky nej astěji vede 
jejího p íjemce do dlu-
hové pasti.

HELENA 
HORSKÁ
hlavní ekonomka, 
Raiffeisenbank, a. s. 

KAROLÍNA 
SÚKUPOVÁ
analyti ka SÚ

JAN 
VEJMĚLEK
hlavní ekonom, 
Komer ní banka, a. s.

JI Í 
CIHLÁ
analytik, 
Next Finance, s. r. o.

PAVEL 
SOBÍŠEK
hlavní ekonom,
UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia



03/2018▪RO NÍK 8 STATISTIKA&MY6

ROZHOVORR

Gratuluji vám ke jmenování! 
Co k němu vlastně vedlo?
Vláda mě navrhla jmenovat předsedou v lednu, 
protože akutně řešila otázku tohoto postu a sou-
časně chtěla, aby byl jmenován odborník. V polovině 
března jsem obdržel jmenovací dekret od prezidenta 
republiky Miloše Zemana. Vážím si důvěry, kterou 
jsem dostal, a udělám maximum pro to, aby Český 
statistický úřad nadále zůstal důvěryhodnou a re-
spektovanou institucí.

Je podle vás výhoda, že pocházíte z vnitřního 
prostředí ČSÚ?
Velká výhoda je v tom, že znám vnitřní prostředí, 
věcnou problematiku, jež se řeší, a lidi, kteří zde 
pracují. Jsem tu už 17 let a za tu dobu jsem si pro-
šel různými odbornými i manažerskými funkcemi. 
V posledních více než třech letech jsem měl na sta-
rosti celou oblast statistiky – jak makroekonomic-
kou, tak sociální a produkční. Z hlediska fungování 
Úřadu to považuji za klíčové. ČSÚ je vysoce odbor-
nou institucí, nikoliv úřadem v pravém slova smyslu. 
Znalost prostředí se tedy v tomto směru ukazuje 
jako velmi důležitá.

Je váš mandát časově omezený?
Ne, není. Podle zákona odvolává předsedu statistic-
kého úřadu z funkce prezident republiky na základě 
návrhu vlády.

S jakými cíli do této funkce nastupujete?
Priority, které hodlám realizovat, se týkají dvou sku-
pin – věcné oblasti a řízení, fungování Úřadu. Pokud 
bych to měl shrnout do jednoho pojmu, můžeme ho-
vořit o modernizaci. Byl bych rád, aby slovní spojení 
„moderní a uživatelsky přívětivá instituce“ nebylo 
jen prázdnou formulací. Chci se zaměřit na další 
modernizaci ČSÚ.

Kde začnete v oblasti věcných priorit?
Jednoznačně u sčítání lidu, domů a bytů. Je to velká 
výzva pro celý Úřad a musíme udělat vše pro to, 
abychom tuto náročnou akci zvládli se ctí. Zároveň 
bych ale chtěl, aby se její dílčí prvky staly základem 
pro rozvoj Úřadu i v dalších oblastech. Ať už je to 

získávání nových administrativních dat, investice 
do IT infrastruktury a aplikačního vybavení, nebo 
implementace pravidel pro ochranu dat.

Budete se zaměřovat i na další snižování zátěže 
respondentů?
Ano, a to právě díky využívání nových administrativ-
ních zdrojů dat, které již má veřejná správa v rámci 
databází různých ministerstev apod. Stejně tak se 
chci prostřednictvím získávání nových administra-
tivních či tzv. big dat soustředit na další zvyšování 
kvality publikovaných statistických ukazatelů. V této 
oblasti už běží projekt tzv. scanner dat, tedy využí-
vání administrativních údajů z pokladen obchodních 
řetězců pro účely statistiky spotřebitelských cen. 
Na konci roku bych rád viděl jeho přerod z pilotní 
do rutinní fáze.

Jaké cíle jste si předsevzal ve druhé oblasti, 
kterou jste zmínil – v řízení a fungování Úřadu?
Pro statistickou komunitu je nutným předpokla-
dem rozvoje otevřenost a zapojení do mezinárodní 
spolupráce. Z pozice předsedy budu podporovat 
smysluplné aktivity v této oblasti, z nichž očeká-
vám zvyšování kvalifikace a sebevědomí našich ex-
pertů, zvýšení jejich motivace a příznivého dopadu 
na reputaci Úřadu. Obdobně důležitá je spolupráce 
s akademickou sférou. Kromě toho budu podporovat 
dobře fungující aktivity v oblasti zvyšování statistické 
gramotnosti a popularizace výstupů ČSÚ, který je 
zárukou kvalitních, nezávislých a objektivních sta-
tistických údajů.

Zaznamenal jste ve fungování Úřadu nějaké 
nedostatky, které chcete řešit?
V některých provozních oblastech fungování jsem 
již narazil na několik potíží. Příkladem jsou IT in-
frastruktura a aplikační podpora, na nichž je závislá 
řada procesů v Úřadu, včetně jeho hlavních aktivit, 
což jsou sběr, zpracování a publikování statistických 
údajů. Je to otázka jak technologického vybavení, 
tak dostatečně kvalifikovaných personálních kapa-
cit. Zde cítím z minulosti výrazný deficit, a přestože 
to nebude snadné, pro udržení chodu Úřadu a jeho 
další rozvoj jde o naprostou prioritu.

Velká výhoda 
je v tom, že 

znám vnitřní 
prostředí, věcnou 
problematiku, jež 

se řeší, a lidi, kteří 
zde pracují. Jsem 

tu už 17 let a za tu 
dobu jsem si prošel 

různými odbornými 
i manažerskými 

funkcemi. 

Chci se zamě it na další 
modernizaci SÚ
eský statistický ú ad má nového p edsedu. Jmenován jím byl Marek Rojí ek, 

dosavadní místop edseda.

PETRA
BÁ OVÁ
tisková mluv í SÚ
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ROZHOVOR R

Marek Rojí ek je 
novým p edsedou 
SÚ. Místop edsedou 
byl od dubna 2014. 
V této instituci však 
působí už od roku 
2001. V rámci 
odborné innosti se 
specializoval na oblast 
národních ú tů, 
více než sedm let 
byl editelem sekce 
makroekonomických 
statistik. Podílí se 
na výuce Vysoké 
školy ekonomické 
v Praze a Vysoké 
školy ekonomie 
a managementu. 
Je autorem nebo 
spoluautorem 
ady vědeckých 
a odborných lánků, 
u ebních textů 
a výzkumných studií.

V čem hodláte navazovat na svou předchůdkyni 
ve funkci Ivu Ritschelovou?
Kontinuita je v tomto směru zřetelná. Koneckonců 
Iva Ritschelová si mě vybrala do vedení ČSÚ a za její 
éry jsem vykonával funkci místopředsedy. Spolu-
práce s ní byla velmi bohatá a přínosná. Na spoustu 
jejích kroků chci navázat. Jde mimo jiné o důraz 
na nezávislost instituce či na prezentaci statistických 
dat veřejnosti. S těmito věcmi naprosto souhlasím 
a chci je rozvíjet. Současně chci prosazovat vlastní 
priority a inovativní pohled na věc. Už jsem hovo-
řil například o modernizaci IT infrastruktury nebo 
o scanner datech. Změny chci provést také v otázce 
motivování kvalitních pracovníků, aby k nám při-
šli pracovat a aby od nás neodcházeli. V delším 
horizontu proto hodlám na úrovni vedení otevřít 
diskusi o nastavení systému odměňování tak, aby 
byl motivační.

Jaké pracovní úkoly vás teď, coby nového 
předsedu, bezprostředně čekají?
V současné době se řeší především příprava sčítání 
lidu, domů a bytů. Tento projekt je nyní ve fázi před-
ložení návrhu věcného záměru zákona na jednání 
vlády. Akutní otázkou je také blížící se účinnost 

evropského nařízení o ochraně osobních údajů 
GDPR. Vedle toho se zabýváme získáváním admini-
strativních dat. Pokud jde konkrétně o scanner data, 
předávají nám je už dva obchodní řetězce, přičemž 
v plánu jsou jednání s dalšími. V neposlední řadě 
se připravujeme na sté výročí počátku organizované 
statistické služby v České republice.

V ČSÚ působíte od roku 2001. Čeho si na této 
instituci nejvíce vážíte?
ČSÚ si velmi vážím proto, že je institucí s vysokým 
odborným kreditem a nepodléhá žádným vnějším, 
natož pak politickým vlivům. Vážím si jednoho kaž-
dého člověka, který tu pracuje a na němž je vidět, že 
svou práci dělá rád. Činnost, kterou ČSÚ provádí, 
je smysluplná, neboť uživatelé s našimi daty pracují 
dennodenně a cení si jejich kvality a spolehlivosti. 
I poslední průzkum Centra pro výzkum veřejného 
mínění ukázal, že stále patříme mezi instituce s nej-
vyšší mírou důvěry. Jsem rád, že ČSÚ má kontinuitu 
svého fungování a že se těší prestiži nejen v tuzem-
sku, ale i na mezinárodní úrovni.

Kam by se měl ČSÚ ubírat v příštích letech pod 
vaším vedením?
Byl bych rád, aby ČSÚ byl skutečně progresivní 
a efektivně fungující institucí. Chci, abychom dr-
želi krok s dobou, a to i z hlediska prezentace vý-
stupů, a abychom dokázali komunikovat s širokou 
veřejností otevřeně a moderními prostředky. ČSÚ 
by měl být orgánem, který sleduje a aplikuje nové 
trendy také v práci s daty. Už dávno nejde jen o sběr 
a zjišťování statistických údajů, ale zejména o hle-
dání nových zdrojů dat a jejich využívání a pro-
pojování. Přeji si, aby ČSÚ byl otevřen diskusím 
s akademickou obcí a zahraničními statistickými 
úřady. Předobrazem jsou pro nás například statis-
tické úřady skandinávských zemí. Zdůrazňuji ale, že 
i my jsme vnímáni jako vynikající odborníci. Často 
jsme oslovováni německým Destatisem a spolupra-
cujeme na jeho projektech technických asistencí 
například v Makedonii, Kazachstánu, Ázerbájdžánu 
nebo Kyrgyzstánu.

S vaším postupem na post předsedy je třeba 
jmenovat nového místopředsedu. Rozhodl jste 
se, komu dáte svou důvěru?
Na uvolněné křeslo místopředsedy bude od 1. dubna 
jmenován Jaroslav Sixta, dosavadní ředitel sekce 
makroekonomických statistik, který je zárukou 
jak odborných, tak manažerských požadavků kla-
dených na tuto pozici. Nadále samozřejmě po-
čítám také s Evou Krumpovou v její dosavadní 
pozici místopředsedkyně. Se svými kolegy budu 
v příštích měsících diskutovat případné organizační 
změny v Úřadu. V plánu mám rovněž zefektivnit 
a zjednodušit některé vnitřní procesy, abychom si 
vytvořili větší prostor pro odbornou práci na úkor 
zbytné byrokracie.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.



03/2018▪RO NÍK 8  STATISTIKA&MY8

UDÁLOSTIU

Jaroslav Sixta ve vedení SÚ
Novým místop edsedou SÚ se od 1. dubna stane Jaroslav Sixta, 
dosavadní editel sekce makroekonomických statistik. 

Nového místopředsedu jmenuje k 1. dubnu před-
seda ČSÚ Marek Rojíček. Osmatřicetiletý Jaroslav 
Sixta bude mít v gesci sekce obecné metodiky a re-
gistrů, makroekonomických statistik, produkč-
ních statistik, demografie a sociálních statistik. 
Bude dohlížet na koordinaci a konzistenci jednot-
livých statistik. „Mým cílem je sledovat a aplikovat 
moderní trendy ve zpracování statistik do zdej-
šího prostředí,“ řekl statistik, který v ČSÚ pracuje 
od roku 2002. Kromě toho působí v akademické 
sféře. Od roku 2004 vyučuje na Vysoké škole eko-
nomické v Praze na katedře ekonomické statistiky 
Fakulty informatiky a statistiky.

VEDOUCÍ Z ODBORU VNĚJŠÍ KOMUNIKACE 
EDUARD DURNÍK A HELENA KOLÁ KOVÁ 
SE ZÚ ASTNILI JIŽ 3. RO NÍKU VELETRHU 
OTEV ENÝCH DAT OPEN DATA EXPO.

Konference je zaměřena na otevřená data a digi-
tální správu v České republice. Je skvělou příle-
žitostí pro setkání poskytovatelů otevřených dat 

P EDSEDA SÚ MAREK ROJÍ EK SE 
ZÚ ASTNIL ZASEDÁNÍ STATISTICKÉ KOMISE 
OSN, KTERÉ SE USKUTE NILO VE DNECH 
6. AŽ 9. B EZNA V NEW YORKU.

Šéf českých statistiků zde jednal mimo jiné i se 
svými protejšky ze zemí visegrádské čtyřky, se 
kterými se bavil o užší spolupráci a vzájemné 
výměně zkušeností. Bilaterálně se setkal s Ma-
rií Chatardovou, českou velvyslankyní a stálou 
představitelkou ČR při OSN. Na půdě generál-
ního konzulátu ČR pak absolvoval workshop 
o udržitelném rozvoji.

ESKÝ STATISTICKÝ Ú AD NA T ETÍM 
RO NÍKU VELETRHU OPEN DATA EXPO

ŠÉF ESKÝCH STATISTIKŮ V OSN

Pavla Trendová, edi-
telka sekce obecné 
metodiky a registrů, 
a Petr Eliáš, editel od-
boru obecné metodiky, 
se zú astnili zasedání 
editelů metodiky 
(DIME) a editelů in-
formatiky (ITDG), které 
se uskute nilo kon-
cem února v Eurostatu 
v Lucemburku.

Dne 14. b ezna se 
v budově SÚ konala 
ve spolupráci s es-
kou statistickou spo-
le ností prezentace 
Patrície Martinkové 
z Ústavu informa-
tiky AV R a Ústavu 
výzkumu a rozvoje 
vzdělávání Peda-
gogické fakulty UK. 
V p ednášce Statis-
tika v interdiscipli-
nárním výzkumu p e-
dala své zkušenosti 
s interdisciplinárním 
výzkumem v oblasti 
psychometrie a pe-
dagogiky a s výukou 
statistiky.

Za átkem roku se 
v Pa íži uskute nilo 
mezinárodní fórum 
na téma migra ní 
statistiky. Zú ast-
nili se ho odborníci 
z více než devadesáti 
zemí světa. Jednali na-
p íklad o zlepšování 
produkce a využívání 
migra ních dat. SÚ 
zde zastupovala Jar-
mila Marešová z od-
dělení pracovních sil, 
migrace a rovných 
p íležitostí. 

KRÁTCE 

▲

P edsedové statistických ú adů: Dominik Rozkrut 
(PL), Alexander Ballek (SK), Gabriella Vukovich (HU) 
a Marek Rojí ek.

a jejich uživatelů. ČSÚ patřil mezi první instituce, 
které registrovaly datové sady v Národním kata-
logu otevřených dat (NKOD). Jednalo se o data ze 
sčítání lidu, domů a bytů a z volebních výsledků. 
V současné době publikuje ČSÚ desítky sad ote-
vřených dat i v Katalogu produktů ČSÚ. 

 czso.cz/otevrena_data

KONFERENCE 

ZASEDÁNÍ STATISTICKÉ KOMISE OSN 
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021 nebo investice do IT in-
frastruktury a aplikačního vybavení ČSÚ. Soustředí 
se na další snižování zátěže respondentů a zvyšování 
kvality publikovaných statistických ukazatelů získá-
váním nových administrativních či big dat. 

Dne 16. března pronesl nový předseda ČSÚ svůj 
inaugurační projev. Zaměřil se na výčet priorit, do-
tknul se systému hodnocení a odměňování zaměst-
nanců, hovořil o posilování pravomocí a odpověd-
nosti manažerů. Představil nového místopředsedu 
Jaroslava Sixtu. Při té příležitosti byly ve vestibulu 
Ústředí ČSÚ odhaleny busty Dobroslava Krejčího, 
otce československé statistiky, a Tomáše Garrigua 
Masaryka, prvního československého prezidenta, 
které vytvořil designér, sochař a vysokoškolský uči-
tel Alexius Appl.

Spolu s publiková-
ním výsledků za le-
den 2018 dochází 
ke změně bazického 
období u krátkodo-
bých statistik. Indexy 
budou nově pomě-
ovány k průměru 
roku 2015 (p edtím 
2010). Tato změna se 
týká měsí ních statis-
tik průmyslu, staveb-
nictví, maloobchodu 
a služeb. 

 bit.ly/2tUex8I 

Koncem února se 
uskute nila v KS SÚ 
v Plzni tisková konfe-
rence na téma Kraj-
ská ro enka Plze -
ského kraje 2017. 
O prezentaci projevili 
zájem zástupci Kraj-
ského ú adu Plze -
ského kraje, Útvaru 
koncepce a rozvoje 
města Plzně, Regio-
nální rozvojové agen-
tury Plze ského kraje 
a noviná i.

editelka Krajské 
správy SÚ v Pardu-
bicích Veronika Tichá 
se na konci února se-
tkala se zástupci Rady 
Pardubického kraje 
a hejtmanem Marti-
nem Netolickým. Ho-
vo ila s nimi o sběru 
dat, poskytování in-
formací a p ípravách 
na S ítání lidu, domů 
a bytů 2021. Ú astní-
kům setkání věno-
vala kompaktní disky 
s krajskou ro enkou 
Pardubického kraje. 

KRÁTCE 

◀

Nový p edseda 
SÚ hovo í 

k zaměstnancům.

PETRA
BÁ OVÁ
tisková mluv í SÚ

Zkušený makroekonom 
Marek Rojíček pracuje 
v  ČSÚ od  roku 2001, 
v  roce 2014 byl jme-
nován místopředsedou 
Úřadu. „Vážím si dů-
věry, kterou jsem dostal, 
a udělám maximum pro 
to, aby Český statistický 
úřad nadále zůstal důvě-
ryhodnou a respektova-
nou institucí,“ sdělil Ma-
rek Rojíček, který chce 
ČSÚ dále modernizo-
vat. Jeho prioritami bu-
dou pokračující přípravy 

Prezident jmenoval 
p edsedu SÚ
Na návrh vlády eské republiky ze dne 17. ledna 2018 jmenoval 
prezident Miloš Zeman Marka Rojí ka novým p edsedou eského 
statistického ú adu. 

▲

Prezident Miloš 
Zeman jmenoval 
Marka Rojí ka 
p edsedou SÚ. 
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Copernicus a statistika
Na kated e aplikované geoinformatiky a kartografi e P írodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy se za átkem roku uskute nil odborný 
seminá  Copernicus. Jeho cílem bylo ukázat v praxi, jak se dají využít 
družicová data ve statistice.

Program semináře byl 
zdařile rozdělen do dvou 
částí, a sice teoretické 
a praktické. 

V  teoretické části 
byly popsány nejnovější 
trendy, budoucí perspek-
tivy a možnosti dálko-
vého průzkumu Země. 

Největší důraz byl lo-
gicky kladen na služby 
programu Copernicus, 
jenž je druhým základ-
ním pilířem vesmírné 
politiky Evropské unie 
(prvním je navigační 
systém Galileo). 

Cílem programu je 
poskytování kvalitních 
a rychlých služeb, pře-
devším v záležitostech 
spojených s  životním 
prostředím, regionál-
ním rozvojem, bezpeč-
ností a podobně. Pro-
gram, ve  stručnosti, 
funguje na základě zís-
kávání dat z družic Sen-
tinel 1–5, které zajišťuje 
ESA (Evropská vesmírná 
agentura). Tato data 

shromažďuje síť pozemních senzorů, ze kterých je 
lze přímo zpracovávat pro konkrétní účely krizových 
řízení, monitoringu území, bezpečnosti, atmosféry, 
mořského prostředí nebo změny klimatu. V České 
republice byl pro tyto účely zřízen Národní sekretariát 
GEO/Copernicus. 

V praktické části dostali účastníci semináře mož-
nost seznámit se s volně dostupnými daty z družice 
Sentinel-2 za pomoci volně stažitelného softwaru 
SNAP. Mohli si například vyzkoušet, jak důležité 
je při práci s družicovými daty odstranit nežádoucí 
efekty atmosféry (např. oblačnost) pomocí barevné 
syntézy. Také se dozvěděli, jak je možné konkrétně 
určit zdraví nebo stáří vegetace díky nastavení křivky 
spektrální odrazivosti, jelikož kaž dý krajinný pokryv 
má jinou odrazivost v závislosti na délce dopadají-
cího záření. 

VÝHODY PROGRAMU COPERNICUS
Program Copernicus představuje velký potenciál 
hlavně v oblastech životního prostředí a regionálního 
rozvoje. Jeho obrovskou výhodou je bezesporu to, 
že veškerá data i software pro jejich zpracování jsou 
po jednoduché registraci zdarma a volně k dispozici. 

Semináře se za Český statistický úřad zúčastnili Jan 
Honner, Ondřej Junášek a Tomáš Hamerský, kteří se 
danou problematikou profesně zabývají. 

Seminář zaštítil odbor územního plánování 
Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ná-
rodním sekretariátem GEO/Copernicus a již zmí-
něnou katedrou.

JAN 
HONNER
odbor vnější 
komunikace

▲

Družicový snímek okolí Prahy.

SÚ důvě uje podle 
Centra pro výzkum 
ve ejného mínění 
63 % ob anů. Z insti-
tucí, které byly sou ástí 
průzkumu, byl Ú ad 
hodnocen nejlépe.

 bit.ly/2ph5ppL  

Zisk eského ze-
mědělství byl vloni 
t etí nejvyšší od za-
átku tisíciletí. Dosáhl 

21,3 mld. K . Oproti 
p edchozímu roku, 
který p inesl rekordní 
výsledky, však poklesl 
o 5,4 %. Více informací 
naleznete v publikaci 
SÚ Souhrnný země-
dělský ú et ‒ p ed-
běžné výsledky 2017.

 bit.ly/2DbRvt7

V titulu SÚ Vzdělá-
vání dospělých v R 
v roce 2016 se do-
zvíte, že skoro polo-
vina dospělých e-
chů se celoživotně 
vzdělává. Většinou se 
ú astní kurzů souvise-
jících s prací. 

 bit.ly/2u0FJCX

V prvním ísle jubilej-
ního ro níku asopisu 
Demografie nalez-
nete adu zajímavých 
p íspěvků. Nap íklad 
lánek od Romana 

Kurkina a Magdalény 
Baštecké o odhadu 
obvykle bydlícího 
obyvatelstva R v ob-
dobí mezi s ítáními.

 bit.ly/2pjmm2l 

KRÁTCE 

bit.ly/2pgHvKc, 
bit.ly/1hOj2EE



Odborný recenzovaný 
demografi cký asopis SÚ

Demografi e

czso.cz/demografi e

4x ro ně 
tištěný
i on-line

v cita ních 
databázích 
Scopus a ESCI
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V roce 2017 denně 
odbavilo 24 největ-
ších německých letiš  
322 tis. cestujících. To 
je p ibližně tolik jako 
po et obyvatel Bonnu. 
Rekord z roku 2016 tak 
byl opět p ekonán, 
když meziro ní nárůst 
dosáhl 5,1 %. 

 bit.ly/2EWCIEz

Sedm z deseti oby-
vatel EU bylo v roce 
2016 vlastníkem ne-
movistostí, v níž by-
dlí. Mezi cizinci, kte í 
v EU žijí, jich nemo-
vitosti vlastní pouze 
necelá t etina. Témě  
ve všech zemích EU je 
podíl rezidentů vlast-
nících nemovitosti 
vyšší než mezi cizinci. 

 bit.ly/2IwI9ME

Z posledních údajů 
německého statistic-
kého ú adu vyplývá, 
že na skládkách kon í 
jen 15 % elektronic-
kého odpadu.

 bit.ly/2piisXr

Po et p ípadů úmrtí 
na rakovinu u dětí 
ve věku 0‒14 let v Ni-
zozemsku poklesl. 
Ke snížení došlo p e-
devším u leukémie, 
na niž v 70. letech mi-
nulého století umíralo 
80 dětí ro ně, ve druhé 
dekádě 21. stol. je 
v této věkové katego-
rii zaznamenáno ro ně 
15 úmrtí na leukémii. 

 bit.ly/2oDdSTh

Schopnost „spo ítat 
ove ky“ s věkem klesá
Nespavost je považována za ur itou da  stárnutí. Celkový po et 
prospaných hodin se s věkem p íliš nemění, ale sta í lidé mají pocit, že 
jsou nevyspalí. Nelé ená nespavost nejenom že snižuje kvalitu života, 
ale také zvyšuje riziko vzniku závažných komplikací.

Po pětašedesátém roce 
života se doba spánku 
fyziologicky nezbytná 
k  tomu, aby se člověk 
cítil dobře, snižuje jen 
nepatrně. Studie kanad-
ského statistického úřadu 
uvádí, že muži ve věku 
18–64 let spí průměrně 
sedm hodin, ženy pak 
o necelou čtvrthodinu 
déle. Muži 65–74letí 
spali průměrně 7 hod. 
a 16 min., ženy o 3 min. 
méně. Více než dvě pě-
tiny (42 %) mužů ve věku 
ekonomické aktivity 
uvedly, že mají alespoň 
občas potíže s  usíná-
ním. Z  mužů starších 
65 let o těchto obtížích 
hovořily právě dvě pě-
tiny (40 %), avšak tito 
muži častěji uváděli zá-
važnější problémy s usí-
náním a častější buzení. 
Mezi ženami ve  věku 
18–64  let jich hlásilo 
potíže se spánkem 55 %, 
ve věku nad 65 let to bylo 
o čtyři procentní body 
více. I u nich se obtíže 
s věkem stupňovaly.

EVA
HENZLEROVÁ
odbor vnější 
komunikace

KRÁTCE

 
bit.ly/2hkuWKe, 
bit.ly/2E63rC9 
bit.ly/2tdaHqI 

Problémy se spánkem mají u mužů a u žen různé 
biologické příčiny. U starších mužů to bývají pro-
blémy s prostatou a močovými cestami. Ženy pak 
více sužují úzkosti a deprese, častěji také trpí nemo-
cemi pohybového aparátu, které vyvolávají bolesti, 
a tak zhoršují spánek.

S věkem se také snižuje synchronizace biologických 
hodin s cyklem světlo-tma a stále častěji se stává, že 
lidé usnou i přes den. Lidé, kteří špatně spí, trpí čas-
těji silnými bolestmi hlavy a mají násobně více úrazů 
a dopravních nehod než dobří spáči. Navíc u seniorů 
se tyto důsledky projevují výrazněji než u mladých 
lidí. Když v noci bezcílně chodí po bytě, nezřídka 
zakopnou, upadnou a zraní se. Pokud pak přes den 
podřimují, aby dohnali, co nenaspali v noci, ztrácejí 
sociální kontakty. 

P Í INY NESPAVOSTI
Najít příčinu nespavosti není snadné. Často je dů-
vodem spánkových potíží skutečnost, že nedoká-
žeme přestat přemýšlet, pros tě neumíme takzvaně 
vypnout. Autoři různých studií se shodují, že tento 
problém stojí za většinou případů nespavosti. V hla-
vách se nám stále něco převaluje. A starosti se ne-
vyhýbají ani seniorům. Jsou to jak obavy o vlastní 
zdraví (jestli, když půjdeme k lékaři, nám „něco 
nenajde“, jestli tam máme jít zítra, nebo raději až 
pozítří, jestli se ještě zvládneme starat o zahrádku), 
o zdraví a život našich blízkých (jestli se vnučka, 
když už má dvě děti, také konečně vdá, jestli vnuk 
udělá státnice) a v neposlední řadě i starosti fi-
nanční (jestli jsme za zimu už neprotopili moc pe-
něz, jestli se zase zvýší doplatky za léky).
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ZE SVĚTA Z

ZA PRVNÍCH DESET MĚSÍCŮ ROKU 2017 SE DO LENSKÝCH 
ZEMÍ EU DOVEZLY RŮŽE V CELKOVÉ HODNOTĚ 624 MIL. EUR.  

Více než polovina z dovezených růží v hodnotě 317 mil. eur, 
tj. 51 %, byla vypěstována v Keni. Každá pátá růže pocházela 
z Etio pie a 17 % růží bylo dovezeno z Ekvádoru. Následovaly 
Kolumbie (5 %) a Uganda (4 %). Pro více než tři ze čtyř růží je 
bránou do Evropské unie Nizozemsko. Hodnota růží vyvezených 
ze států EU do zemí mimo EU byla v roce 2017 desetkrát menší 
(62 mil. eur). Bezmála polovina z nich (45 %) putovala do Ruska.

 bit.ly/2F4teua

DOSTALA JSTE RŮŽI? NEJSPÍŠ BYLA Z KENI

NA ZIMNÍ 
DOVOLENOU AUTEM 
DO RAKOUSKÝCH HOR
V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2016, TEDY MEZI 1. ÍJNEM 2015 
A 29. DUBNEM 2016, USKUTE NILI NIZOZEMCI 866 TIS. 
DOVOLENKOVÝCH CEST ZA SPORTEM. VE SROVNÁNÍ 
S P EDEŠLOU ZIMOU TO BYLO O 30 TIS. VÍCE. 

U 515 tis. zimních dovolených (60 %) bylo pro Nizozemce 
cílovou zemí Rakousko, druhé místo patřilo s velkým odstu-
pem Francii (17 %) a následovalo Německo s 8% podílem. 
Obliba Švýcarska klesla na polovinu, a tak zatímco v sezóně 
2015 tam mířil na zimní dovolenou každý desátý Nizozemec, 
o rok později to byl již jen každý dvacátý. Z těch, kteří vyjeli 
na zimní sportovní dovolenou, jich 2,7 % zamířilo do českých 
hor. To bylo více než těch, kteří si zvolili za cílovou destinaci 
Norsko, Finsko či Švédsko. 

Nikterak nepřekvapí hlavní náplň zimních dovolených, 
a to sjezdové lyžování. Avšak poprvé od roku 2007 podíl 
osob uvádějících tuto aktivitu jako hlavní prázdninovou ná-
plň poklesl pod hranici 70 % na 68,0 %. Stále větší oblibě se 
těší snowboarding (14,4 %) a zimní turistika (16,4 %). Obliba 
běžeckého lyžování klesá, v roce 2016 byla bílá stopa hlavním 
cílem jen každého stého Nizozemce, který vyrazil na zimní 
dovolenou do zahraničí. 

Zimní prázdninové pobyty bývají kratší, v roce 2016 trvaly 
průměrně 8,6 dne, zatímco průměrná délka dovolené dosa-
hovala téměř 13 dnů. Průměrné výdaje na jeden den zimních 
radovánek v zahraničí byly 83 eur, o 15 eur více než denní prů-
měr běžné dovolené. 

 bit.ly/2BRvpzm

MEZI ZAMĚSTNANÝMI 
V KULTU E JE VYŠŠÍ PODÍL 
VYSOKOŠKOLÁKŮ
MEZI ROKY 2011 A 2016 SE PO ET OSOB ZAMĚSTNANÝCH 
V KULTU E VE STÁTECH EU ZVÝŠIL O 549 TIS., TJ. O 7 %, 
A DOSÁHL 8,4 MIL. OSOB. 

Zaměstnaní v kultuře představovali 3,7 % z celkového počtu za-
městnaných. Největší podíl vykázalo v roce 2016 Estonsko (5,3 % 
z celkového počtu zaměstnaných osob), následovaly Lucembursko 
(5,1 %) a Švédsko (5,0 %). České republice patřilo mezi unijními státy 
11. místo (4,1 %), poslední tři příčky obsadily Bulharsko (2,8 %), 
Slovensko (2,5 %) a Rumunsko (1,6 %). Téměř dva miliony zaměst-
naných v tomto odvětví pracovaly jako umělci (herci, muzikanti, 
zpěváci, malíři, sochaři aj.) či spisovatelé, přičemž téměř polovina 
(48 %) byla sebezaměstnaná. Sebezaměstnaných v tomto odvětví tak 
bylo podstatně více než mezi zaměstnanými celkem, z nichž práci 
sám sobě dával jen každý sedmý (15 %). Bez zajímavosti není ani 
srovnání podílu vysokoškolsky vzdělaných, jichž mezi pracujícími 
v kultuře bylo téměř 60 %, zatímco mezi zaměstnanci bez ohledu 
na odvětví to byl pouze každý třetí (34 %). 

 bit.ly/2FBzuHT

EUROSTAT 

EUROSTAT 

NIZOZEMSKO 
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Obchodní bilance s Jižní Koreou (úředním názvem 
Korejská republika) je z pohledu České republiky 
dlouhodobě pasivní. Pro český export je však důle-
žité, že velká část korejských dovozů je dále expor-
tována ve formě finálních českých produktů. Obrat 
v rámci vzájemné obchodní výměny mezi Českem 
a Korejskou republikou i výše deficitu pak souvisejí 
s obchodní a investiční politikou korejských part-
nerů s českými podniky. 

DO NEBO Z JIŽNÍ KOREJE SE VOZÍ 
HLAVNĚ AUTA
Důležitými vývozními artikly jsou jak v případě 
České republiky, tak Korejské republiky především 
produkty automobilového průmyslu.

Podíl exportu našich firem do Korejské repub-
liky je dlouhodobě velmi malý. V roce 2017 do-
sáhl pouze 0,25 % našeho celkového exportu a jako 
exportní destinace zaujala Korejská republika až 
37. místo. Na vývozu se největším objemem po-
dílely výrobky 7. a 8. třídy mezinárodní klasifi-
kace zboží SITC, tedy stroje a dopravní prostředky 
(5 324,2 mil. Kč) a průmyslové spotřební zboží 
(1 778,7 mil. Kč). Vývoz do Korejské republiky je 
poměrně značně koncentrovaný, 10 nejvýznam-
nějších vývozních skupin komodit představuje té-
měř polovinu celkového vývozu České republiky 
do Jižní Koreje. 

Nejvyššího objemu vývozu dosáhlo v roce 2017 
zboží patřící do skupiny zařízení elektrická a me-
chanická pro domácnost, které nahradilo na pozici 
prvního místa komodity minulých let, jimiž byly dět-
ské stavebnice, hračky a hry a dále optické přístroje 
a zařízení. Pokud jde o vývozy pro automobilový 

průmysl, podílel se tento segment v roce 2017 na cel-
kovém vývozu České republiky do Korejské repub-
liky 5,4 %. 

Mezi další významné vývozní komodity patří 
chemické výrobky, plasty a výrobky z nich, včetně 
umělých střívek pro potravinářský průmysl, pneu-
matiky, přístroje pro elektrický záznam a reprodukci 
zvuku a TV obrazu, palivo do letadel, pivo, dřevo 
a dřevěné výrobky a různé potravinové přípravky 
včetně pekárenského zboží.

CELKOVÉ SALDO JE STABILNĚ ZÁPORNÉ
Vliv importu z Korejské republiky je významně větší, 
jeho podíl na celkových dovozech je 2,6 %, přičemž 
téměř třetinou se na něm podílejí komponenty do au-
tomobilů, následuje elektronika a kancelářská tech-
nika. Z pohledu dovozní destinace zaujímá Korejská 
republika 10. místo. Celkové saldo zahraničního 
obchodu je stabilně záporné a v roce 2017 podle 
předběžných údajů činilo –88,5 mld. Kč.

Hodnoty v časové řadě ukazují rostoucí trend 
a vyšší tempa růstu než u vývozů. Na jihokorejském 
importu do České republiky se drtivou většinou 
podílí 7. třída SITC (stroje a dopravní prostředky), 
která v roce 2017 vykázala hodnotu 74 361,8 mil. Kč, 
následovaná zbožím třídy 6. (tržní výrobky tříděné 
hlavně podle materiálu) s hodnotou dovozu ve výši 
12 110,4 mil. Kč a třídy 8. (průmyslové spotřební 
zboží) v hodnotě 6 295,3 mil. Kč.

Největší hodnotu dovozu zaznamenaly, tak jako 
v předchozích letech, komponenty pro automobilový 
průmysl, které v roce 2017 tvořily více než čtvrtinu 
celkových dovozů z Korejské republiky, u osobních 
automobilů činil tento podíl 2,3 %.

Obchod eska s Jižní Koreou
Korejská republika pat í mezi významné mimoevropské obchodní partnery naší země. 
Její pozice se mezi obchodními partnery stabilně zvyšovala, p i emž v roce 2017 se stala 
15. nejvýznamnějším obchodním partnerem z hlediska výše obratu. 

DAGMAR 
ŽÁ KOVÁ
oddělení výstupů 
statistiky zahrani ního 
obchodu 

VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ Z/DO JIŽNÍ KOREJE, 1999‒2017 Podíl na celkovém vývozu/dovozu R (%)
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Korejci p išli esku na chu
Návštěvnost z Jižní Koreje zdárně konkuruje p íjezdům z íny. Bezmála ty násobně 
p ekonává p íjezdy hostů z Japonska. 

Od roku 2005 sleduje statistika hromadných uby-
tovacích zařízení návštěvnost hostů z Jižní Koreje. 
V prvních letech se počty příjezdů pohybovaly v řádu 
několika desítek tisíc ročně. V loňském roce vzrostla 
návštěvnost z Korejského poloostrova na více než 
400 tis. hostů. 

Podle nejnovějších údajů z roku 2017 dosáhl počet 
příjezdů z Jižní Koreje do hromadných ubytovacích 
zařízení celkem 417 tis. Bylo to o 28,2 % více než 
v roce 2016. Od roku 2012 se průměrné tempo roč-
ního přírůstku pohybuje na 25 procentních bodech 
ročně. Celkem se v loňském roce v Česku ubytovalo 
třikrát více Korejců než v roce 2012.

Podobně jako příjezdy se zvyšují také počty pře-
nocování. V roce 2017 strávili korejští hosté v hote-
lech, penzionech a dalších zařízeních celkem 656 tis. 
nocí, což meziročně představovalo 25,8% zvýšení. 

V porovnání s ostatními asijskými zeměmi to však 
bylo o 90 tis. nocí méně než u čínských hostů a o 32 tis. 
přenocování méně než u návštěvníků z Izraele. 

HOSTÉ Z VÝCHODNÍ ASIE OBECNĚ PREFERUJÍ 
KRATŠÍ POBYTY
Průměrně zůstane v Česku host z Jižní Koreje uby-
tován na 2,6 dne. U návštěv z Číny nebo Tchaj-wanu 
je to 2,5 dne, Japonci zde stráví v průměru 3,1 dne. 
Naopak hosté z Arabského poloostrova, kteří mají 
v oblibě české a moravské lázně, jsou ubytováni 
na delší dobu, například návštěvníci ze Saúdské 
Arábie zde pobývají v průměru 6,9 dne.   

Hosté z Jižní Koreje se v loňském roce z 54 % 
ubytovali ve 4* hotelech. Více než 8 % návštěvníků 
preferovalo ubytování v nejvyšší, pětihvězdičkové ho-
telové třídě a bezmála třetina hostů (31 %) si vybrala 
některý ze 3* hotelů. V porovnání s čínskými hosty, 
kde je podíl na ubytování ve 3* hotelech 12,1 %, nebo 
japonskými hosty (13,8 %) dávají tedy Korejci častěji 
přednost ubytování v tomto nižším hotelovém seg-
mentu. Také preference luxusních 5* hotelů jsou více 
na straně Japonců (podíl 19 %) a Číňanů (12,4 %).

VĚTŠINA NÁVŠTĚV Z JIHU KOREJSKÉHO 
POLOOSTROVA MÍ Í DO PRAHY
V roce 2017 se 72 % návštěvníků z Jižní Koreje uby-
tovalo v Praze. Zde se také uskutečnily tři ze čtyř 
nocí, které Korejci v Česku strávili. Druhým v ob-
líbenosti byl Jihočeský kraj, ve kterém se ubytovalo 
10 % hostů. Na třetí příčce skončil Jihomoravský 
kraj, kam přicestovalo 8,3 % Korejců. 

Při porovnání výsledků návštěvnosti od roku 2012 
je patrná zvyšující se koncentrace turistiky z Jižní 
Koreje do Prahy. Zatímco v roce 2012 se ubytovalo 
v našem hlavním městě 60 % ze všech hostů z této 
asijské země, v roce 2017 to bylo již 72 %. Oblíbe-
nými lokalitami pro ubytování se v průběhu pěti 
let staly jižní Čechy a jižní Morava a naopak hostů 
ubylo především ve Středočeském kraji (z republi-
kového podílu 12,5 % na 2,8 %) a na Karlovarsku 
(z 5,2 % na 1,8 %). 

Oblíbenými městy, kam korejští turisté v roce 
2017 zavítali a využili služeb některého z ubytovacích 
zařízení, byly kromě již zmíněné Prahy také Brno, 
České Budějovice nebo Český Krumlov. Několik ti-
síc korejských hostů se ubytovalo také v Plzni nebo 
ve středočeských Roztokách. Zajímavý je rovněž 
Frýdek-Místek, kde se realizuje mnoho přenocování 
v souvislosti se služebními cestami do korejské au-
tomobilky v blízkých Nošovicích.

ROMAN 
MIKULA
oddělení statistiky 
cestovního ruchu

SE  PROBOJOVALI NA

Po et hostů a p enocování, 2017

V NÁVŠTĚVNOSTI R

PO ET
HOSTŮ
MEZIRO NÍ 
NÁRŮST
PO ET
NOCÍ

28,2 %

25,8 %

PHA

Preferovaná ubytovací za ízení

ze všech hostů z Jižní Koreje

JHMJHC

Nejoblíbenější kraje

4* HOTEL

3* HOTEL

5* HOTEL

Zdroj: SÚ (k 8. 2. 2018)
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8,2 %
Tržby v maloobchodě 
(NACE 47) o ištěné 
od kalendá ních vlivů 
vzrostly reálně mezi-
ro ně o 8,2 %, stejně 
jako bez o ištění. Růst 
vykázaly všechny 
sortimentní skupiny 
prodejen s výjimkou 
výrobků pro kulturu, 
sport a rekreaci. 

33,6 %
Stavební produkce 
v lednu 2018 reálně 
meziro ně vzrostla 
o 33,6 %, o ištěná 
od sezónních vlivů 
byla oproti prosinci 
2017 meziměsí ně 
vyšší o 0,8 %.

5,5 %
Po o ištění od kalen-
dá ních vlivů se tržby 
za služby meziro ně 
reálně zvýšily o 5,5 %, 
shodně jako bez o iš-
tění. Růst neo iš-
těných tržeb vyká-
zala všechna odvětví 
služeb s výjimkou 
inností v oblasti 

nemovitostí.

7,5 %
Ubytovací statistika 
vykázala v lednu me-
ziro ní zvýšení po-
tu hostů v hotelech 

o 7,5 %. Po et p eno-
cování v těchto uby-
tovacích za ízeních 
vzrostl o 5,9 %.

5,5 %
Průmyslová produkce 
meziro ně vzrostla 
o 5,5 %. Po vylou ení 
sezónních vlivů byla 
oproti prosinci 2017 
meziměsí ně nižší 
o 0,6 %.

LEDEN 2018

PRŮMYSL MALOOBCHOD STAVEBNICTVÍ SLUŽBY CESTOVNÍ RUCH 

Zdroj: Eurostat (k 8. 2. 2018)

Maloobchodu se vloni da ilo
Maloobchodní tržby již t etím rokem v adě rostly více než pětiprocentním tempem. 
Z hlediska dynamiky růstu byl rok 2017 t etím nejlepším od roku 2008.

JANA 
MEZIHORÁKOVÁ
oddělení statistiky 
obchodu, dopravy 
a informa ních 
inností

V   m a l o o b c h o d ě 
(CZ-NACE 47) se neo-
čištěné tržby meziročně 
reálně zvýšily ve všech 
měsících roku 2017. 
Největší vliv na jejich 
růst měl prodej nepo-
travinářského zboží, 
kter ý  se  v ýznamně 
podílel i  na  březno-
vém nejvyšším mezi-
ročním růstu malo-
obchodu, a to o 8,7 %. 
Naopak nejnižší růst 
(o  0,9 %) byl  vyká-
zán v únoru. Vývoj tr-
žeb maloobchodu byl 
v prvních třech čtvrt-
letích poměrně vyrov-
naný s   meziročním 
růstem o 5,3 až 5,5 %, 
ve  4. čtvrtletí zrych-
lil na 6,2 %. Z hlediska 
dynamiky růstu byl 
rok 2017 třetím nejlep-
ším od roku 2008. Více 
rostly tržby jen v roce 
2015 (o 6,3 %) a v roce 
2016 (o 5,7 %). Oproti 
roku 2016 se tempo 

99,9 a méně

100,0 až 102,9 

105,0 a více

103,0 až 104,9
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EU28

*) Pozn.: 
Za ecko, Kypr a Nizozemsko
nebyly údaje.

Meziro ní index, stálé ceny, 
o ištěno o vliv po tu 
pracovních dní, v %

MEZIRO NÍ INDEX MALOOBCHODNÍCH TRŽEB V EU*), 2017 (%)

ESKÁ
REPUBLIKA

106,1 %

EVROPSKÁ
UNIE

102,6 %
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STATISTIKA ODVĚT VÍ S

SOUHRNNÝ INDIKÁTOR DŮVĚRY Důvěra podnikatelů se mírně zvýšila o 0,6 bodu 
a mezi spot ebiteli se mírně snížila o 0,3 bodu.

PRŮMYSL SPOT EBITELÉSTAVEBNICTVÍ OBCHOD SLUŽBY

 0,4 bodu

0,3 bodu
Indikátor důvěry 
v průmyslu se mírně 
snížil o 0,3 bodu 
na hodnotu 96,5. 
Oproti únoru 2017 je 
důvěra stejná.

0,3 bodu
Bazický index indiká-
toru důvěry spot ebi-
telů se meziměsí ně 
mírně snížil o 0,3 bodu 
na hodnotu 112,0. 
V meziro ním srov-
nání je ovšem vyšší.

5,6 bodu
Důvěra podnikatelů 
ve stavebnictví se zvý-
šila. Indikátor důvěry 
vzrostl o 5,6 bodu 
na hodnotu 93,5. Me-
ziro ně je také vyšší.

0,3 bodu
Indikátor důvěry se 
v obchodě zvýšil 
o 0,3 bodu na hod-
notu 103,2. V meziro -
ním srovnání je ovšem 
na nižší úrovni.

0,9 bodu 
Indikátor důvěry ve vy-
braných odvětvích 
služeb (v . bankov-
ního sektoru) se zvýšil 
o 0,9 bodu na hodnotu 
98,1. Oproti únoru 2017 
je také vyšší.

ÚNOR 2018

růstu tržeb nepotravinářského zboží zvýšilo, na-
opak u pohonných hmot a potravin se snížilo.

Tržby za nepotravinářské zboží bez pohonných 
hmot v roce 2017 meziročně vzrostly o 8,4 %. Nej-
větší vliv na zvýšení tržeb za nepotravinářské zboží 
měl internetový nebo zásilkový prodej, který vzrostl 
meziročně o 21,4 %. Obliba nákupů na internetu je 
dlouhodobě vysoká. Rozšiřuje se také sortiment zboží 
nabízeného prostřednictvím internetu. V posledních 
letech se začalo ve větší míře prodávat přes internet 
zboží každodenní potřeby a také potraviny. Inter-
netový prodej navíc některé obchody nově využívají 
i jako doplňkovou formu svého prodeje.

TRŽBY ZA PRODEJ POHONNÝCH HMOT 
VZROSTLY
Ve všech hlavních sortimentních skupinách nepotra-
vinářského zboží se tržby meziročně zvýšily. Zrychlení 
tempa růstu zaznamenaly specializované prodejny 
s oděvy a obuví, počítačovým a komunikačním zaří-
zením či s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, které 
vykázaly více než 8% nárůst tržeb. Tržby rostly také 
v prodejnách s výrobky pro domácnost a s farma-
ceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím. 

Prodej pohonných hmot v roce 2017 vzrostl reálně 
meziročně o 5,0 %. Vlivem zvyšování cen pohonných 
hmot v loňském roce (o 7 % v průměru) utržili ob-
chodníci v běžných cenách o 12,4 % více. 

Tržby za potraviny za celý rok 2017 meziročně 
vzrostly ve stálých cenách o 2,0 %, v běžných cenách 
o 6,1 %. Pokles tržeb ve stálých cenách byl zazname-
nán pouze v únoru, v ostatních měsících tržby rostly. 
Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou 
potravin se zvýšil o 2,0 % a ve specializovaných pro-
dejnách potravin o 1,7 %. 

Tržby devíti největších maloobchodních řetězců 
s převahou prodeje potravin se v roce 2017 v běž-
ných cenách meziročně zvýšily o 5,5 %, což je nejvíce 

80
90
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130
140
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

maloobchod (NACE 47)
nepotraviná ské zboží (NACE 4719 a 474 až 479)

potraviny (NACE 4711 a 472)
pohonné hmoty (NACE 473)

TRŽBY V MALOOBCHODĚ V R V LETECH 2010‒2017 
(stálé ceny, trend, 2010 = 100)

Zdroj: SÚ (k 8. 2. 2018)

Maloobchodní 
tržby v roce 2017 

v ČR, očištěné 
o kalendářní vlivy, 
meziročně vzrostly 

o 6,1 %, v celé EU28 
se zvýšily o 2,6 %. 

od počátku jejich sledování, tj. od roku 2010. Za zboží 
byl vykázán nárůst tržeb o 7,0 %, v tom za potraviny 
o 7,3 % a nepotravinářské zboží o 5,2 %. Pokles byl 
zaznamenán pouze v prosinci za prodej nepotravi-
nářského zboží (o 1,8 %), ve všech ostatních měsících 
roku tržby rostly. Tržby se zvýšily také za tabákové 
výrobky (o 7,3 %) a za alkoholické nápoje (o 6,1 %). 

Maloobchodní tržby v roce 2017 v České repub-
lice, očištěné o kalendářní vlivy, meziročně vzrostly 
o 6,1 %, v celé EU28 se zvýšily o 2,6 %. Již po páté 
v řadě bylo v ČR zaznamenáno vyšší tempo růstu 
tržeb než v Evropské unii. V ČR tržby rostly pátým 
nejvyšším tempem, vyšší růst vykázalo Rumunsko 
(o 10,3 %), Slovinsko (o 8,3 %), Irsko (o 7,2 %) 
a Polsko (o 6,5 %). Pokles byl zaznamenán pouze 
v Belgii (o 0,4 %) a Lucembursku (o 21,9 %), v ostat-
ních zemích se tržby zvýšily (pozn.: zatím nejsou 
k dispozici údaje za Řecko, Kypr a Nizozemsko). 
Ze sousedních států se kromě zmíněného Polska 
tržby meziročně zvýšily také na Slovensku (o 6,0 %), 
v Maďarsku (o 4,8 %), v Německu (o 3,0 %) a v Ra-
kousku (o 1,2 %).
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Evropské domácnosti 
snižují své závazky
Aktiva eských domácností mají v nadprůměrné mí e podobu hotovosti a vkladů.  

V únoru Eurostat zveřejnil 
podrobné údaje o  finanční 
rozvaze jednotlivých sektorů 
evropské ekonomiky za rok 
2016. V následujícím textu 
se zaměříme na domácnosti. 
Na straně aktiv domácnosti 
vykazují hotovost a vklady, 
podíly v investičních fondech, 
výnosy z vlastnictví a držené 
dluhopisy a obligace. Další 
významnou položkou jsou 
uzavřená pojištění, účasti 
v penzijních fondech a ná-
roky na penze. Na straně pa-
siv mají domácnosti závazky, 
kterými jsou především hypo-
téky a další půjčky. 

Vlivem finanční a ekono-
mické krize poklesla hodnota 
účasti domácností v podílo-
vých fondech. Od roku 2009 

aktiva domácností rostou, 
stejně jako jejich podíl vůči 
HDP (227,1 % v roce 2016). 
Podíl závazků vůči HDP v roce 
2016 činil 67,8 % a od roku 
2009 klesl o  7 procentních 
bodů (p. b.). 

U  českých domácností 
podíl aktiv vůči HDP činil 
115,4 % v roce 2016 (v roce 
2006 to bylo 81,2 %). Výrazný 
růst uvedeného ukazatele od-
startoval po roce 2005. Po-
dobně rostl i podíl závazků 
vůči HDP. Ten v roce 2016 či-
nil 34,1 % (jeden z nejnižších 
v EU) a od roku 2006 se zvýšil 
o 12,1 p. b. Až po roce 2002 se 
totiž v Česku začaly rozšiřovat 
úvěry na bydlení, které nyní 
tvoří podstatnou část závazků 
domácností.   

V Česku v roce 2016 tvořily 
hotovost a vklady 50,9 % aktiv 
domácností. Podíly v investič-
ních fondech a výnosy z vlast-
nictví se na aktivech podílely 
28,7 % a 12,8 % tvořilo pojiš-
tění, penzijní fondy a nároky 
na vyplácené penze. Poměrně 
malou, ale zajímavou položkou 
jsou dluhopisy a obligace, je-
jichž podíl na aktivech českých 
domácností výrazněji roste 
od roku 2010 a v  roce 2016 
dosáhl 3,7 %. V Evropské unii 
jde přitom vývoj opačným smě-
rem. V porovnání s EU (30,4 %) 
mají domácnosti v ČR mnohem 
vyšší podíl hotovosti a vkladů 
a výrazně méně jsou v jejich 
aktivech zastoupeny pen-
zijní fondy, pojištění a nárok 
na penzi (v EU 38,8 %).

PODÍL ZÁVAZKŮ DOMÁCNOSTÍ VŮ I HDP V EU, 2016 (%)

KAROLÍNA 
SÚKUPOVÁ
oddělení 
svodných analýz

U českých domácností 
podíl aktiv vůči HDP 

činil 115,4 % v roce 2016 
(v roce 2006 

to bylo 81,2 %).

méně než 30,0 
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Zdroj: Eurostat

ESKÁ
REPUBLIKA

34,1 % 

EVROPSKÁ
UNIE

67,8 %  
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DLUHY

22
Zadluženost 
p ijetí eura 
nebrání

24
Nejmenší dluh 
má Estonsko, 
největší ecko

25
Dluhy 
na export

20
Dluhy straší 
Evropu
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Dluhy straší Evropu
Statistika umí nejen potěšit, ale i vystrašit. Stav a vývoj zadlužení evropských zemí pat ily 
v poslední dekádě k těm údajům, které ve ejnost spíše děsily.

Od roku 2007 míra zadlužení v Evropské unii dy-
namicky rostla. S tím rostly obavy veřejnosti, zda 
vlády dokážou ufinancovat veřejné služby, sociální 
zabezpečení či dluhovou zátěž v podobě placení 
úroků. Vedly se diskuse o udržitelnosti měnové 
stability, obzvláště Evropské měnové unie. Údaje 
o dluzích proto poutaly čím dál větší pozornost 
a s tím rostl i tlak na jejich kvalitu a vypovídací 
schopnost. V poslední dekádě tak statistika dluhů 
udělala dlouhé kroky kupředu.

ÚDAJE O DLUZÍCH STÁTŮ 
P ITAHUJÍ POZORNOST
Zadlužení Evropské unie jako celku vykázalo v roce 
2016 úroveň 83,2 %, v eurozóně to bylo 88,9 % HDP. 
Mírně klesající trend byl dán zejména současnou 
fází hospodářského cyklu, a tedy relativně silným 
růstem nominálního hrubého domácího produktu. 

Výpočet dluhu se v průběhu let stal komplikova-
nějším, nicméně pro dobro vypovídací schopnosti. 
Ale popořádku. Předně zde máme na mysli dluh 
tak, jak je kvantifikován pro tzv. Excessive deficit 
procedure (EDP), tedy mechanismus monitorování 
a řízení veřejných financí v Evropské unii. 

Jak ukazuje schéma, EDP jde daleko za vymezení 
státu, a poskytuje tak širší pohled na stav veřejných 
financí. Současně preferuje hledisko dlužnické. Sle-
duje, kolik musí dlužník skutečně zaplatit při splat-
nosti svého dluhu, například půjček nebo emitova-
ných dluhopisů.  

Definice dluhu je zdánlivě jednoznačná, obsahuje 
úvěry, dluhopisy, ale i přijaté vklady či emitované obě-
živo. Ovšem hraniční případy i vynalézavost někte-
rých států donutily statistiky vymezení instrumentů 
postupně precizovat i rozšiřovat. Zejména šlo o známý 
příklad Řecka a derivátového obchodu s faktickou po-
vahou půjčky. Významnou motivací byl samozřejmě 
fakt, že deriváty do vymezení dluhu nespadají. Avšak 
jsou-li uzavřeny za podobně nestandardních podmí-
nek, jak se tomu stalo v Řecku, musejí být do dluhu 
dnes již započítány.

KONSOLIDOVANÁ PODOBA DLUHU
Nicméně existuje řada dalších metodických aspektů 
údajů o dluzích, které stojí z pohledu uživatele za po-
zornost. Významnou charakteristikou je konsoli-
dovaná podoba dluhu. Jinými slovy, sektor vlád-
ních institucí je sledován jako jedna entita, jeden 

SEKTOR
VLÁDNÍCH INSTITUCÍ

(úst ední a místní vládní instituce,
fondy sociálního zabezpe ení)

STÁT
(organiza ní
složky státu)

83,2 % HDP 
zadlužení Evropské 
unie jako celku, 2016

88,9 % HDP
zadlužení 

v eurozóně, 2016
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makroekonomický subjekt, a tudíž ekonomické 
vztahy uvnitř sektoru jsou z výsledných údajů vy-
loučeny. Investuje-li tak některá z vládních institucí 
do státních dluhopisů, nedojde k navýšení dluhu 
pro EDP (jedná se o interní dluh, který nenavyšuje 
celkové zadlužení sektoru navenek). 

Vliv konsolidace není zcela zanedbatelný. Na-
příklad v roce 2016 činil rozsah konsolidace dluhu 
českých vládních institucí 4 % HDP.

Dalším významným momentem tohoto tématu je 
zachycení naběhlých a dosud nezaplacených úroků 
z dluhu. Jedná se o běžný jev, neboť ke vzniku dluhu 
dochází v průběhu roku, ovšem pravidelné platby 
úroků jsou často realizovány jednou ročně. Po dobu 
mezi vznikem dluhu a koncem čtvrtletí, či roku, tak 
dochází k postupnému nabíhání úroků. Ačkoli se 
jedná o reálný závazek související s dluhem, definice 
dluhu s ním z významné části nepočítá a naběhlé ne-
splacené úroky jsou jednoduše z konečné výše dluhu 
vyloučeny. Opět se nejedná o zcela zanedbatelné hod-
noty, v České republice byl na konci roku 2016 rozsah 
takovýchto úroků přibližně 1,3 % HDP. 

A do třetice, celkový nominální dluh je poměřo-
ván s HDP. Výsledkem je relativní úroveň zadlužení. 
Nemusíme tak pozorovat absolutní pokles částky 

SALDO HOSPODA ENÍ VS. ZMĚNA DLUHU V EU, 2007‒2016 
(mld. eur)

Zdroj: Eurostat

Kladné saldo zna-
mená deficit. Ukazuje, 
o kolik by měl narůst 
nominální dluh. Od-
lišný vývoj dluhu je 
zjevný zejména v le-
tech 2009, 2010 a 2017. 
Odtržení změny dluhu 
od salda je tak ze-
jména výsledkem 
operací s aktivy drže-
nými v sektoru vlád-
ních institucí. 

MÍRA ZADLUŽENÍ V EU A EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNII, 2002‒2016 
(% HDP)
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Rostoucí nezaměst-
nanost, výpadky da-
ových p íjmů a zá-

chranné operace 
p ispěly k růstu míry 
zadlužení. Udržitel-
nost ve ejných financí 
se tak stala výzvou, 
k jejímuž splnění mají 
p ispět i fiskální údaje 
statistických ú adů.

V České republice 
byl na konci roku 
2016 rozsah úroků 
z dluhu přibližně 
1,3 % HDP. 

dluhu, přesto může samozřejmě docházet k poklesům 
zadlužení, pokud růst HDP předstihuje růst dluhu 
v korunách. HDP ve jmenovateli uvedeného poměru 
je navíc vyjádřen v nominálních cenách, tudíž míra 
zadlužení je citlivá nejen na reálný růst ekonomiky, 
ale i na cenový vývoj. Udržitelnost fiskální pozice tak 
není hodnocena sama o sobě podle absolutní výše 
dluhu, ale v poměru k nominálnímu tempu růstu 
ekonomiky jako celku.

KLESAJÍCÍ DLUH P I DEFICITNÍM 
HOSPODA ENÍ
Poslední metodická poznámka se vztahuje k často 
„záhadnému“ vztahu mezi saldem hospodaření v da-
ném roce a změnou ve výši zadlužení. Vztah samo-
zřejmě není přímý. Jako nemusí spotřebitel pokrýt 
mimořádný výdaj (například nákup nové pračky) 
půjčkou od banky, stejně tak nemusí vládní insti-
tuce svůj deficit pokrýt novým dluhem, například 
emisí dluhopisu. Alternativní možností je sáhnout 
do úspor, na běžný účet, prodat akcie či nefinanční 
aktiva, tedy snížit objem svých aktiv. V praxi tak 
můžeme pozorovat klesající dluh i při deficitním 
hospodaření, a naopak rostoucí dluh při přebytko-
vém hospodaření.
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Zadluženost p ijetí eura nebrání
Se zadlužeností 36,77 % HDP pat ilo esko na konci roku 2016 mezi evropské premianty. 
Nižší úrove  vykázaly jen t i země. Avšak ne vždy jsme na tom byli tak dob e. Podívejme se, 
jaká byla dynamika vývoje dluhu R a jeho struktury od roku 1995. 

Nejníže úroveň zadlužení spadla v roce 1996, a to 
na 11,65 % HDP. Poté dluh k HDP nepřetržitě rostl 
až do roku 2004, kdy dosáhl 28,53 %. Následovaly 
tři roky mírných poklesů, a to zejména díky sil-
nějšímu růstu HDP. Dluh se k růstu vrátil v roce 
2008 a následovaly roky skokových přírůstků až 
na dosud rekordních 44,91 % na konci roku 2013. 
Od té doby poměr dluhu k HDP každoročně klesá 
až na již zmíněnou hodnotu 36,77 %. Současně je 
však třeba dodat, že pokles poměru dluhu k HDP 
neznačí automaticky i pokles jeho nominální výše, 
ta za celé období meziročně klesla pouze třikrát, 
v letech 1996, 2014 a 2016.

Vývoj dluhu tak do určité míry popisuje i cyklický 
vývoj ekonomiky. Dluh má tendenci růst ve fázích 
recese, což je markantní zejména po roce 2009, kdy 
Českou republiku zasáhla globální ekonomická krize. 
V expanzivní fázi hospodářského cyklu měl dluh 
tendenci spíše setrvávat na stabilizované úrovni, 
ovšem s výjimkou posledních let, kdy silný růst 
nominálního HDP provází i zlepšené hospodaření 
vládních institucí. Relativní výše dluhu k HDP proto 
již tři roky klesá.

STRUKTURA DLUHOVÉHO PORTFOLIA 
SE MĚNÍ
Vedle výše a  poměru k  HDP se však měnila 
i struktura dluhového portfolia, které tvoří obě-
živo a vklady, emitované dluhopisy či přijaté úvěry. 
Zatímco v roce 2001 tvořily přijaté úvěry 38 % 

celkového dluhu, jejich role se na konci roku 2016 
redukovala na pouze 9% podíl. Oproti tomu silně 
rostla role dlouhodobých dluhopisů, které začaly 
dominovat i na úkor svých krátkodobých protějšků. 
Nejnižšího podílu dosáhly dlouhodobé dluhopisy 
v roce 2000, a to pouze 28 %. V roce 2016 byl již 
podíl 91 % v nominálním dluhu. Financování skrze 

VÝVOJ DLUHU A JEHO STRUKTURY V R, 1995‒2016
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emise dlouhodobých dluhopisů na finančních trzích 
tak v současnosti jasně dominuje.

SALDO HOSPODA ENÍ A ZMĚNA DLUHU
Podívejme se dále na dvě otázky, které s dluhem 
přímo souvisejí.

Odpovědi nemohou být v žádném případě vyčer-
pávající, nicméně poukážeme na klíčové vlivy, které 
v některých případech vývoj v obou položkách od-
chýlily od intuitivní představy, že saldo hospodaření 
povede k odpovídající změně dluhu.

Významný „rozpor“ mezi saldem a změnou dluhu 
lze vysledovat hned v roce 1995. Hluboký deficit 
(–197 mld. Kč) byl pokryt operacemi ukrytými pod 
agregátem „čisté pořízení nefinančních aktiv“. Jinými 
slovy, v rámci privatizace došlo k předání rozsáhlého 
majetku, což v systému národního účetnictví před-
stavuje výdaj, který je ovšem kryt poklesem v ob-
jemu finančních aktiv (účastí). Rozsáhlá transakce 
s majetkem státu se tak nijak nedotkla celkového 
zadlužení, došlo pouze k předání majetku do sou-
kromých rukou.

Druhý největší rozdíl mezi saldem a změnou 
dluhu lze vypozorovat v roce 2014. Saldo hospoda-
ření skončilo v deficitu 21 mld. Kč, nominální dluh 
přesto klesl o 83 mld. Kč. Jedním z důležitých dů-
vodů bylo zapojení volných finančních prostředků 
získaných zejména z emisí v roce 2012. Tvorba této 
rezervy je na grafickém vyjádření zjevná v rekordně 
kladném čistém pořízení finančních aktiv. Stát jed-
noduše emitoval výrazný objem dluhopisů vzhledem 
k příznivé situaci na trzích, a získal tak značný objem 
peněžních prostředků „do zásoby“.

Jak ukazuje graf a záporné čisté pořízení finanč-
ních aktiv, podobný příběh se opakoval i v roce 2016. 
Tehdy saldo dosáhlo přebytku (+35 mld. Kč). Dluh 
klesl o rekordních 81 mld. Kč částečně i díky použití 
volných peněžních prostředků získaných v předcháze-
jících letech. Právě způsob řízení likvidity ve veřejné 
sféře a její vliv na volatilitu dluhových indikátorů 

stojí za voláním po vyjádření nikoli hrubého, ale 
čistého dluhu. V tomto případě by došlo k očištění 
výše dluhu o držbu likvidních aktiv, jako jsou právě 
peněžní prostředky. Vývoj v posledních letech uka-
zuje, že vykazování dluhů na čisté bázi by mělo své 
opodstatnění, nicméně evropská nařízení stále po-
žadují reportování dluhů na bázi hrubé. 

Ovšem ne vždy je samozřejmě za odchylkou 
salda od změny dluhu řízení likvidity. Za všechny 
můžeme zmínit rok 2012 s rekordním deficitem 
(–160 mld. Kč). Z této částky šlo 59 mld. Kč za cír-
kevními restitucemi a vznikem „nedluhového“ zá-
vazku vůči restituentům. Dále se 12 mld. Kč týkalo 
nutného ponížení pohledávky vůči Evropské unii 
z titulu předfinancovaných dotací, neboť Evropská ko-
mise provedla tzv. korekce. Opět bez dopadu na dluh 
vládních institucí v České republice.

ZMĚNY V MÍ E ZADLUŽENÍ, P ÍSPĚVKY HDP A NOMINÁLNÍHO DLUHU,  
R, 1996‒2016 (p. b.)

Zdroj: SÚ

Současná úroveň 
zadlužení i poslední 
salda hospodaření 
ČR naznačují, že 
v dohledné době by 
neměl mít náš stát 
problém s plněním 
maastrichtských 
kritérií. 
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Více informací najdete 
v Analýze stupně 
ekonomické sladě-
nosti eské republiky 
s eurozónou, kterou 
každoro ně vypraco-
vává eská národní 
banka.
bit.ly/2u9nCur
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TÉMAT

LUCIE 
BERANOVÁ
oddělení vládních 
ú tů

Od roku 2004 trvale překračují maastrichtské kri-
térium Belgie, Německo, Řecko, Francie, Itálie, 
Rakousko a Portugalsko. Přitom více než dvojná-
sobné překračování 60% hranice u Itálie a Portu-
galska není ničím výjimečným. Vůbec nejhůře si 

v tomto směru vede Řecko, kde se už dluh dostal 
nad 180 % HDP. 

Tato skutečnost pak zvyšuje poměr dluhu k HDP 
za celou Unii. Ten se od roku 2010 nedostal pod úro-
veň 80 % HDP. Jedinou ze zakládajících zemí EU, která 
má dluh nižší, je Lucembursko (24 % HDP).

ESTONSKO JE ZEMÍ S DLOUHODOBĚ NEJNIŽŠÍ 
MÍROU ZADLUŽENOSTI
Státy připojené k EU po roce 2004 mají výši svých 
dluhů k HDP na nižších úrovních. Nejhůře si v po-
sledních letech vede Kypr (107 % HDP), dále Chor-
vatsko (83 % HDP) a Slovinsko (79 % HDP). Nejdéle 
si nad zmíněnou hranicí udržovala svůj dluh Malta, 
které se podařilo míru zadlužení od roku 2013 po-
stupně snižovat (celkem o 10,8 procentního bodu) 
až na úroveň pod 60 % HDP v roce 2016.

Země platící eurem mají více než dvakrát častěji 
vyšší míru zadluženosti než státy, které platí vlastní 
měnou – v roce 2016 se jednalo o 13 z 19 států euro-
zóny. V předchozích dvou letech maastrichtské kri-
térium nedodrželo dokonce 14 států. Nejlépe se do-
držování hranice od roku 2000 daří Estonsku, Litvě, 
Lotyšsku, Lucembursku a Slovensku. Estonsko je zemí 
s dlouhodobě nejnižší mírou zadluženosti, která se 
zpravidla pohybuje do 10 % HDP. Česká republika si 
v porovnání s ostatními státy vede velmi dobře. Míru 
zadluženosti se jí daří stále udržovat dokonce pod 
45 % HDP. Za poslední tři roky došlo k poklesu míry 
zadluženosti o více než 8 procentních bodů na úro-
veň 37 % HDP v roce 2016. Pouze třem z devíti zemí 
mimo eurozónu se nedaří dané kritérium dodržovat. 
Jedná se o Chorvatsko, Velkou Británii a Maďarsko.

DLUH SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ V EU, 
2016 (% HDP)

Nejmenší dluh má Estonsko, 
největší ecko
Většina zemí Evropské unie dlouhodobě nedodržuje maastrichtské kritérium. Jde o to, že 
hrubý konsolidovaný dluh k hrubému domácímu produktu nep ekro í 60 %. Tuto hranici 
v roce 2008 p ekro ilo devět a v roce 2016 dokonce 16 lenských států. 

Zdroj: SÚ
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STRUKTURA DLUHU SE MEZI ZEMĚMI 
P ÍLIŠ NELIŠÍ
V posledních letech státy preferují na krytí dluhu ze-
jména dlouhodobé instrumenty. Největší část dluhu 
mají ve formě dlouhodobých dluhových cenných 
papírů. Výjimkou jsou Estonsko, Řecko a Kypr, které 
mají nejvyšší podíl dluhu v dlouhodobých půjčkách, 
Řecko a Kypr je mají od mezinárodních věřitelů – 
zemí eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. 

Nejvyšší procento vydaných krátkodobých dlu-
hových cenných papírů mělo v roce 2016 Maďarsko 
(15,4 %). Tento typ financování využívalo velmi často 
i v předcházejících letech. Většina zemí Evropské unie 
měla ve stejném roce nejméně zastoupené krátko-
dobé půjčky, ty se pohybovaly většinou do jednoho 
procenta. Pouze Švédsko se v tomto směru vymyká. 
Hodnoty okolo 10 % (12,8 % v roce 2016) u něj ne-
jsou výjimečné. Medián podílu oběživa a vkladů 
na dluhu činil 1,5 %. 

Vyšší podíly kolem 7–11 % jsou v posledních 
letech zejména u Irska, Velké Británie, Portugalska 
a Itálie.

V ESKU DOMINUJÍ DLUHOPISY
Česká republika měla v roce 2016 ze všech států 
největší podíl dluhu v dlouhodobých dluhových 
cenných papírech (90,5 %). Zbylá část dluhu je finan-
cována především dlouhodobými půjčkami (8,6 %) 

a přijatými vklady (0,5 %). Největší podíl na dluhu 
sektoru vládních institucí má kapitola státního dluhu. 
Skrze ni stát vydává státní dluhopisy, přijímá dlouho-
dobé úvěry od Evropské investiční banky a spravuje 
prostředky státní pokladny.

Druhý nejvyšší podíl na dluhu České republiky 
mají banky, které jsou zařazeny do sektoru vládních 
institucí. Ty spravují vklady a úvěry klientů a také 
vydávají vlastní dluhopisy.

V roce 2016 
byl dluh České 
republiky alokován 
z 55,2 % v českých 
korunách, z 44,4 % 
v eurech a z 0,4 % 
v japonských 
jenech.

DLUH MŮŽE BÝT ALOKOVÁN 
V NÁRODNÍ I ZAHRANI NÍ MĚNĚ
Eurostat u zemí zjiš uje výši dluhu podle měn, 
a to v eurech, v britských librách, švýcarských 
francích, japonských jenech a amerických do-
larech. Tyto údaje neposkytují všechny len-
ské státy. Z dostupných informací je patrné, že 
témě  všechny státy mají své dluhy uloženy 
v národní měně. Vyšší podíl je u zemí eurozóny 
(více než 90 %). Výjimkou jsou Litva (71,3 %) 
a Lotyšsko (84,1 %), ve kterých je zbylý dluh ve-
den zejména v amerických dolarech. 

Mimo eurozónu mají více než polovinu dluhu 
v eurech Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko.

DLUHY NA EXPORT
Makroekonomické údaje 
o chování vládních insti-
tucí získaly v hospodář-
ské politice vskutku ex-
kluzivní pozici. Jejich výše 
dnes podmiňují vstup zemí 
do eurozóny, ovlivňují ra-
ting zemí, rozpočtová opat-
ření vlád, ale i přístup k ev-
ropským fondům a řadu 
dalších politických rozhod-
nutí. Proto je uspokojení 
silné poptávky po včasných 
a precizních informacích 
o veřejných financích jed-
nou z velkých výzev stati-
stických úřadů.

Největší pozornost sa-
mozřejmě poutají údaje 
o  saldu hospodaření 
a dluzích státu. Neudrži-
telnost veřejných financí 
může nejen destabilizovat 

ekonomiky jednotlivých 
zemí, zejména zajištění 
dostupnosti veřejných 
statků a služeb, ale také, 
kvůli společné měně, ex-
portovat finanční obtíže 
do dalších států. Proto je 
úkolem statistiků posky-
tovat o  stavu a  případ-
ných hrozbách spolehlivé 
informace.

Údaji o deficitech a dlu-
zích však informační po-
tenciál vládní finanční 
statistiky zdaleka není vy-
čerpán. Údaje o struktuře 
výdajů, tzv. statistika CO-
FOG, zase ukazují, na co 
vládní instituce vydávají 
peníze. Jednou z nejdisku-
tovanějších oblastí se v po-
slední době stala obrana 
státu. Členové NATO se 

totiž zavázali vydávat na ni 
ze svých rozpočtů nejméně 
2 % HDP. Na konci roku 
2016 měla ČR tento podíl 
0,7 % HDP, tedy pouze asi 
35 % uvedeného závazku. 
Současně tento podíl me-
ziročně poklesl o 0,2 pro-
centního bodu (p. b.). Z dal-
ších údajů můžeme vyčíst, 
že nejvíce prostředků se 
vydalo na sociální účely 
(12,3 %), zdraví (7,4 %) 
a ekonomické záležitosti, 
jako jsou například do-
tace (5,9 %). Největší me-
ziroční pokles zasáhl oblasti 
ekonomických záležitostí 
(–0,6 p. b.) a vzdělávání 
(–0,5 p. b., tj. 4,9 % HDP). 

Z dat můžeme usuzovat 
i na ekonomickou roli vlád-
ních institucí v ekonomice, 

často vyjadřovanou jejich 
celkovými výdaji. Zejména 
díky silné ekonomice se je-
jich podíl na HDP pohybo-
val v roce 2016 těsně pod 
hranicí 40 % při meziroč-
ním poklesu o 2,3 procent-
ního bodu.

Množství dat o ekono-
mickém chování vládních 
institucí poskytuje v sou-
časné době značný analy-
tický potenciál. Nicméně 
svět se stále mění. Proto 
ani veřejný sektor, ani 
vládní finanční statistika 
nespí. Diskuse nad meto-
dikou výpočtu, zejména 
sald a dluhů, tak v pod-
statě běží neustále. Cílem 
je už nikdy neopakovat 
nechvalně známé události 
z dob nedávných.

VÁCLAV 
RYBÁ EK
editel odboru 
vládních a finan ních 
ú tů

JAK TO VIDÍ 
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ROZHOVORR

ALENA
GÉBLOVÁ
vedoucí redaktorka

Za co konkrétně jste Hlávkovu cenu získal?
Hlávkova cena je určena pro talentované studenty 
v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studiu, kteří prokázali schopnosti a tvůrčí myšlení 
ve svém oboru do 33 let věku. Obvykle se tedy daná 
cena nedává konkrétně přímo za nějaký jeden „počin“, 
ale spíše za dlouhodobou snahu a pracovitost. Tak to 
vyplynulo i z mnoha rozhovorů s ostatními studenty, 
kteří cenu dostali. V mém případě se jedná pravdě-
podobně o publikační činnost, účast na asi patnácti 
výzkumných projektech a další aktivity.

Když říkáte, že jste ji dostal za bohatou 
publikační činnost, co si pod tím má člověk 
představit?
To je strašně relativní věc a liší se obor od oboru. 
V mém případě to znamená, že jsem během stu-
dia publikoval více než 15 článků a mnoho dalších 
jich ještě máme se spoluautory v recenzním řízení. 
Na druhou stranu se sluší říct, že zásadní není kvan-
tita, ale spíš kvalita a přínos dané publikace pro roz-
voj vědního oboru.

V současné době vás čeká obhajoba disertační 
práce na téma, které vás provází od začátku 
vašeho studia. Tím jsou tzv. input-output 
tabulky. Mohl byste laikovi vysvětlit, o co se 
jedná konkrétně?
Celý můj výzkum je spojený s tzv. input-output ta-
bulkami. Ty zobrazují velmi podrobnou strukturu 
ekonomiky, a to buď podle jednotlivých produktů, 
nebo podle ekonomické činnosti. Tabulky jako takové 
nejsou jen pouhým popisným datovým zdrojem. 
Slouží zejména makroekonomickým modelům, které 
se zaměřují například na hodnocení dopadů národo-
hospodářských opatření, predikce apod. 

Dají se slova v makroekonomii nahradit pouze 
matematickým vyjádřením?
Já věřím, že do určité míry ano. Přesto bych si k to-
muto tématu vypůjčil citát od George Edwarda 
Pelhama Boxe a Normana Drapera, který říká: „Essen-
tially, all models are wrong, but some are useful“, což 
je podle mě nejvýstižnější, protože všechny modely 
ve společenských vědách jsou svým způsobem chybné. 
Jsou brutálním zjednodušením reality, která je mnoho-
násobně komplikovanější. Na druhou stranu nám tyto 
modely mohou dát stále užitečné informace. Mohou 

nám nastavit benchmark, střední hodnotu dopadů 
modelovaného jevu či ukázat propojenosti, které by 
si analytik nemusel přímo sám uvědomit. Důležité 
však je k nim nepřistupovat jako k absolutní jediné 
a možné pravdě. Hezké přirovnání, které se používá, 
je k papírovým mapám: jsou zjednodušením reality, 
které nemusí být vždy pravdivé, jako když se napří-
klad staví dům či sídliště, ale může nám pomoci se 
zorientovat. 

Váš pohled na svět je hodně analytický. Jaké vám 
to přináší výhody v běžném životě?
Myslím, že více bilancuji a plánuji. Ale úplně nejvíc 
se to projevuje v mém time-managementu. Velmi 
zvažuji, zda nějakou činnost budu dělat. Zda to pro 
mě není jen ztráta času bez nějaké přidané hodnoty, 
protože času máme všichni málo a úkolů a poža-
davků je hodně.

Co vás přivedlo do Českého statistického úřadu?
Práce. Již před mým nástupem do Úřadu jsem s ČSÚ 
v různé formě spolupracoval. Například jsem pro 
Úřad vyvinul některé metody související s input-
-output tabulkami, které mají užitečné uplatnění. 
Když jsem se dozvěděl, že ČSÚ hledá člověka, je-
hož náplň práce bude spíše vědeckého charakteru, 
tedy vývoj modelů pro odhad chybějících datových 
zdrojů v rychlých odhadech hrubého domácího 
produktu a dále sezonní očištění HDP, moc dlouho 
jsem neváhal. 

Proč jste nedal přednost jiné, „prestižnější“ 
instituci?
Protože jsem volil „prestižnější“ a hlavně zajímavější 
náplň práce. Dále také proto, že mi ČSÚ umožňuje 
věnovat se akademické činnosti na Fakultě informa-
tiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, 
ve které mě podporuje. Dovoluje mi jezdit na kon-
ference a odborné semináře. Český statistický úřad 
považuji za prestižní instituci. A nejsem sám. Uvě-
domuji si to i na jednáních s kolegy z jiných institucí.

Vaší specializací v ČSÚ je rychlý odhad hrubého 
domácího produktu. Proč se vůbec dělá a komu 
je určen? 
Zrychlené odhady HDP jsou velkým tématem v Ev-
ropské unii, ale i mimo ni. Jedná se o tzv. odhady 
ve zkráceném čase, tedy 30 dní po skončení čtvrtletí, 

HDP není o štěstí
U itelky základní školy mu prorokovaly, že jako dyslektik bude mít problémy i se základní 
školou. Namísto písmenek se však za al soust edit na ísla a vyplatilo se mu to. V matematice 
našel svoje poslání. Za publika ní a vědeckou práci získal vloni na podzim Hlávkovu cenu. 
e  je o Karlu Šafrovi z odboru národních ú tů eského statistického ú adu.

Všechny modely 
ve společenských 
vědách jsou svým 

způsobem chybné. 
Jsou brutálním 
zjednodušením 
reality, která je 

mnohonásobně 
komplikovanější. 
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V roce 2014 dokon-
il magisterské stu-
dium na Národohos-
podá ské fakultě VŠE 
v oboru ekonomická 
analýza. Pokra uje 
v doktorském studiu 
na Fakultě informa-
tiky a statistiky VŠE. 
Během svého studia 
se podílel na více než 
patnácti vědeckých 
projektech. Spolu-
pracoval na několika 
studiích jak pro ko-
mer ní, tak pro státní 
správu. 

kdy chybějí zásadní datové zdroje a je nutné je abstra-
hovat z jiných dostupných informací či na základě mi-
nulosti. Tyto odhady se již běžně provádějí ve většině 
států EU, ale ne všechny země je zatím publikují. Eu-
rostat již vydává souhrnný odhad HDP v čase 30 dní 
po skončení čtvrtletí za celou Evropskou unii. My se 
na tuto situaci připravujeme a hledáme cesty zrych-
lení našich odhadů.

Která země začala s rychlými odhady jako první 
a proč?
Existuje skupina zemí, které mají již dlouhou tradici 
v publikaci rychlých odhadů. Například ve Spojených 
státech amerických se publikuje odhad HDP okolo 
25 dnů po skončení čtvrtletí. Také statistický úřad 
Spojeného království publikuje ve velmi podobném 
časovém horizontu odhady HDP. Mezi uživatele 
rychlých odhadů HDP patří zejména analytici, kteří 
si uvědomují problematiku tohoto odhadu a jeho 
náchylnost k možným revizím.

Myslíte si, že veřejnost chápe, co přesně HDP 
odráží?
Myslím, že povědomost veřejnosti o tom, co „to číslo“ 
je, se výrazně zlepšuje. Jsem velmi rád, že si většina 
lidí nemyslí, že se jedná o nějaký ukazatel štěstí, spo-
kojenosti či celkově toho, jak se máme, ale jen a pouze 
o ukazatel výroby v širším slova smyslu.

Je interpretace HDP jako bohatství země 
v našich médiích častá? 
Myslím, že se tato interpretace tak často v našich sdě-
lovacích prostředcích už nevyskytuje. Bohužel dříve 
tomu tak bylo. Naštěstí odborná veřejnost věnovala 

dost sil na vysvětlování a objasňování, jaký význam 
má hrubý domácí produkt.  

Žijeme v rychlé době, veřejnost nechce 
na výsledky statistických zjišťování dlouho 
čekat. Prý mají statistici dost výpočetních 
a komunikačních prostředků na to, aby měli 
čísla co nejdříve. Jaká úskalí jsou spojena 
s nepřesnými daty?
Snaha získat některé údaje rychleji než dosud je často 
vykoupena nepřesností a také tím, že data nemusejí 
mít požadovanou úroveň podrobnosti. Myslím, že 
hlavním úskalím může být takto rychle, ale nepřesně 
získané údaje považovat za definitivní čísla, která se 
již nemohou nějak měnit – revidovat. 

K čemu slouží revize dat? Jak moc se odlišují 
revidované výsledky od těch rychlých?
Revize dat slouží ke zpřesnění stávajících odhadů, 
nejčastěji z titulu zejména nových datových zdrojů 
nebo změn metodik. V případě České republiky se 
nijak zásadně neliší v současné době publikované 
nejrychlejší výsledky od standardních odhadů HDP. 
V zemích, které ale publikují rychlejší odhady, napří-
klad právě 30 dní po skončení čtvrtletí, je normální, 
že revize dosahují i poloviny až jednoho procentního 
bodu meziročního tempa.

Pokud jsou rozdíly tak velké, nejde to na úkor 
důvěry ve statistiku?
Na revizích není nic špatného. V oficiální statistice 
jsou nutné a přirozené. Samozřejmě, že jejich výše 
může způsobovat nedůvěru v oficiální statistiku. 
I proto se národní statistické úřady snaží dosáhnout 
toho, aby jejich čísla byla co nejpřesnější. Důležité 
je si ale uvědomit, že revize odrážejí limity ofi ciální 
statistiky, na které jednotlivé úřady narážejí. Jedná 
se například o to, že některá šetření nejsou v daném 
termínu dostupná anebo nemají takovou podrob-
nost a obsáhlost jako šetření zjišťovaná v roční pe-
riodě. Revize po letech jsou zas spojené se změnou 
metodik, jejichž cílem je naopak většinou zlepšit 
porovnávací schopnost mezi jednotlivými státy 
napříč Evropou.

Čemu konkrétně byste se chtěl věnovat 
v budoucnu?
Rád bych se věnoval modelům spojeným s odhady 
chybějících dat, modelům na bázi input-output ta-
bulek a vyhodnocení vlivu odhadů na makroeko-
nomické modely.

Češi mají rádi čísla. Proč?
Čísla nám umožňují jevy porovnávat, hodnotit a po-
máhají nám se rozhodovat. Myslím, že se k nim 
upínáme i proto, že máme pocit, že se jedná o něco 
pevného a definitivního, což ale často nemusí být 
pravda. Mnohá čísla okolo nás jsou odhadem za po-
moci modelů a nutné abstrakce.

Ing. Karel Šafr

Mezi uživatele 
rychlých odhadů 

HDP patří zejména 
analytici, kteří 

si uvědomují 
problematiku 

tohoto odhadu 
a jeho náchylnost 

k možným revizím.
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Pěstování révy vinné má na jižní Moravě dlouholetou 
tradici. Počátky vinařství spadají zřejmě již do ob-
dobí 2. století, i když přímé důkazy o zakládání vinic 
pocházejí až z období Velkomoravské říše z archeo-
logických nálezů z přelomu 8. a 9. století. Na rozvoj 
moravských vinic mělo velký vliv středověké křesťan-
ství, od 12. století byly zakládány kláštery a ty zaklá-
daly vinice. Na počátku 13. století se obchod s vínem 
a vinice staly významným zdrojem příjmů měšťanů 
a šlechty. Prací na vinicích se zabývalo téměř veškeré 
místní obyvatelstvo. V roce 1309 byl vydán první vi-
nařský zákon, podle kterého všechny spory o zdejší 
vinice rozhodoval výkonný orgán v Hustopečích, jež 
byly tehdejší největší vinařskou obcí na jižní Moravě. 
Zlatý věk moravského vinařství vyvrcholil kolem roku 
1820, na Moravě bylo 29,8 tis. ha vinic a moravská 
vína byla známá a žádaná i v zahraničí. 

Pro vinařství však nastaly i roky méně příznivé. 
Kromě krutých zim, které způsobily vymrznutí části 
vinic, se objevili i škůdci a onemocnění. Ošetřo-
vání vinic bylo stále nákladnější a nerentabilnost 
pěstování vinné révy vedla k postupnému úpadku 
vinohradnictví. 

SÚ SLEDUJE VINICE OD ROKU 1920
ČSÚ má k dispozici údaje o rozloze produkčních vi-
nic od roku 1920, kdy se hrozny sklízely z necelých 
6 tis. ha. Na přelomu tisíciletí celková plocha vinic 
v ČR ale přesahovala již 15 tis. ha. Blížící se vstup 
do Evropské unie předznamenal zvýšenou aktivitu 
v rozšiřování plochy vinic. V ČR bylo v letech 2001 

až 2004 nově osázeno více než 5 tis. ha vinic. V sou-
časné době vinice na jihu Moravy zabírají 18,2 tis. ha 
a tvoří 91,2 % republikového celku.

Plodným se keř révy vinné stává až čtvrtý rok 
po výsadbě. Sklizňové plochy jsou tak oproti cel-
kovým výměrám vinic o 10 až 20 % nižší. Z ar-
chivních podkladů definitivních výsledků sklizně 

Chardonnay jen od Pálavy
Skliz ová plocha vinic v Jihomoravském kraji se od roku 1961 ztrojnásobila, sou asných témě  
15 tis. ha tvo í 93 % republikového celku. Témě  t i pětiny vinic v kraji jsou osázeny bílými 
odrůdami, na největší ploše jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau, z modrých odrůd jsou 
nejrozší enější Frankovka a Svatovav inecké.
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VÝMĚRA HLAVNÍCH ODRŮD RÉVY VINNÉ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, 
2015 (ha)

zemědělských plodin za okresy lze zjistit údaje 
o sklizni révy vinné v Jihomoravském kraji v sou-
časném správním uspořádání od roku 1961. Údaje 
za roky 1995 až 1999 jsou dopočteny z tehdejšího 
krajského celku (podíl 95 % ze sklizňové plochy 
v kraji a 96 % z objemu sklizně), do roku 2001 jsou 
ve výsledcích započteni i drobní pěstitelé. 

SKLIZ OVÁ PLOCHA V ROCE 2007 
NA MAXIMU
V roce 1961 byly hrozny v Jihomoravském kraji 
sklizeny z plochy 5,2 tis. ha. Sklizňová plocha vi-
nic v kraji se postupně zvyšovala. V roce 1977 pře-
kročila hranici 10 tis. a léta růstu byla ukončena 
rokem 1984 s hodnotou 11,7 tis. ha. Po devíti le-
tech poklesu či kolísání se sklizňové plochy vinic 
v kraji snížily na 8,7 tis. ha v roce 1993. Poté však 
následovalo období nárůstu ploch a v roce 2000 již 
byly o jeden tisíc hektarů vyšší než před sedmi lety. 
V letech 2004 až 2007 se v meziročním zvyšování 
sklizňové plochy v kraji plně projevily výše uve-
dené aktivity nové výsadby. V roce 2007 sklizňová 
plocha v kraji dosáhla novodobého maxima, a to 
15,7 tis. ha. V posledních pěti letech je sklizňová 
plocha révy vinné stabilní na úrovni 14,7 tis. ha, což 
tvoří 93 % republikového celku, oproti roku 1961 je 
téměř trojnásobná.

Ve výnosech hroznů byly v jednotlivých letech sle-
dovaného období evidovány značné rozdíly zapříči-
něné například možným poškozením kultur zimními 
a jarními mrazy, nepřízní počasí v době odkvětu, čas-
tými dešti v dalších fázích vegetačního období spoje-
nými s výskytem plísní a škůdců. Krajním případem 
optimálních podmínek v Jihomoravském kraji byl rok 
1983 s nejvyšší sklizní 107,8 tis. tun révy při výnosu 
9,60 tuny z ha. Tehdejší desetiletý roční průměrný vý-
nos byl překročen o 2,28 tuny z hektaru. O dva roky 
později byl zaznamenán opačný případ, kdy byly skli-
zeny pouze 4 tis. tun hroznů a výnos 0,35 tuny z hek-
taru dosáhl pouze 5,2 % desetiletého ročního průměr-
ného výnosu. V roce 2017 bylo sklizeno 74,5 tis. tun 
hroznů při výnosu 5,06 tuny z ha. Desetiletý průměr 
výnosu byl překročen o 0,31 tuny z ha.

TY I VINA SKÉ PODOBLASTI
Vinařská oblast Morava se geograficky rozkládá mezi 
Znojmem a Uherským Hradištěm a je tvořena čtyřmi 
vinařskými podoblastmi – Mikulovskou, Znojemskou, 
Velkopavlovickou a podoblastí Moravské Slovácko. 
V každé z nich se vzhledem k rozmanitosti krajiny 
daří především určitým druhům vín. 

Pro Znojemskou podoblast je charakteristické 
Veltlínské zelené, Mikulovská podoblast v okolí Pá-
lavy se zaměřuje na Ryzlink vlašský, Rulandské bílé 
a Chardonnay. Velkopavlovická vinařská podoblast 
produkuje především moravská červená vína a pro 
Slováckou podoblast je typický Ryzlink rýnský, Ru-
landské bílé a Rulandské šedé.

V roce 2015 se uskutečnilo strukturální šetření o vi-
nicích. Z výsledků je možno uvést, že v Jihomoravském 
kraji bylo 17,6 tis. pěstitelů, kteří révu vinnou pěstovali 
na ploše 16,7 tis. ha. V třídění podle odrůd byly bílé 
odrůdy pěstovány na ploše 9,8 tis. ha (58,6 % z vý-
měry vinic v kraji), modré odrůdy na ploše 5,2 tis. ha 
(31,2 %) a ostatní odrůdy na ploše 1,7 tis. ha (10,2 %). 
Největší plochu mezi bílými odrůdami zabíraly Velt-
línské zelené (1 659 ha) a Müller Thurgau (1 385 ha), 
mezi modrými odrůdami to byly Frankovka (1 121 ha) 
a Svatovavřinecké (1 109 ha).

Zdroj: SÚ

Zdroj: SÚ, strukturální šet ení Vinice 2015

58,6 %
bílé odrůdy
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modré odrůdy 
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ostatní odrůdy 
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Účelem publikace je poskytnout veřejnosti spolehlivé 
údaje o cenových hladinách a cenových indexech 
uvedených druhů nemovitostí v přehledných tabul-
kách podle různých druhů kritérií, například podle 
opotřebení, velikosti obcí či geografické polohy. 
Cenové indexy bytů, rodinných domů a pozemků 
jsou kvalitativně očišťovány, tj. jsou zproštěny kva-
litativních změn v čase.

CENOVÝ VÝVOJ BYTŮ NEJLÉPE ZACHYCUJE 
CENOVÝ INDEX
Cenový index bytů od roku 1998 stále roste, a to, 
kromě krizových let, od konce roku 2008 zhruba 
do roku 2013. V roce 2016 téměř dorovnal maxi-
mální cenovou hladinu dosaženou ve 3. čtvrtletí 
2008. V roce 2017 ji podle příbuzných statistik do-
konce překonal.

Cenový vývoj bytů vykazuje ze všech sledovaných 
druhů nemovitostí největší dynamiku. Ve srovnání 
cen podle okresů vysoko vyčnívá Praha, kde v letech 
2014–2016 cena dosáhla 49 536 Kč za m2. Druhou 
nejvyšší částku za metr čtvereční vydali v Brně, a to 
34 260 Kč. Třetí nejvyšší cenu vykazuje okres Pra-
ha-západ s cenou 31 063 Kč za m2. 

Mapka dobře dokumentuje rostoucí závislost 
ceny na velikosti obce – okresy, v nichž jsou okresní 

Nejvíce se prodávají stavební 
pozemky
Na konci lo ského roku vydal SÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data 
za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici 
z da ových p iznání k dani z nabytí nemovitých věcí od fi nan ních ú adů. 

V grafu je též uveden 
cenový index nemo-
vitostí celkem, což 

je vážený průměr ce-
nových indexů bytů, 
bytových domů, ro-
dinných domů a sta-

vebních pozemků. 
Váhy jsou stanoveny 

na základě relativních 
podílů sou tů abso-

lutních odhadních cen 
nemovitostí za roky 
2009‒2011. V sou-

asné době se p ipra-
vuje aktualizace váho-

vého schématu.
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ANALÝZA A

kupní ceny domu s pozemkem a odhadních cen 
domu a pozemku. Cenový index stavebních po-
zemků od roku 1998 do současnosti kontinuálně 
roste a je do značné míry ovlivněn cenami s nimi 
spojených nemovitostí. 

DO ROKU 2010 (S DATY DO ROKU 2009) BYLY 
SOU ÁSTÍ STATISTIK I GARÁŽE
Z důvodu nízkého zájmu byly garáže z publikace ČSÚ 
nakonec vypuštěny. Ve statistikách nefigurují ani 
novostavby, které jsou od daně z nabytí nemovitých 
věcí osvobozeny. Rovněž do nich nevstupují prodeje 
družstevních bytů, kde jde o prodeje v rámci druž-
stva a vlastník se vlastně nemění. Údaje v databázi 
finančních úřadů se oproti datu prodeje, resp. datu 
právního účinku vkladu, tj. datu, v němž byl zapsán 
návrh vkladu do katastru nemovitostí, opož ďují prů-
měrně o šest až sedm měsíců.

města zároveň ta krajská, vykazují většinou vyšší 
cenovou hladinu než zbylé okresy kraje. Vysoké 
ceny zaznamenáme také v okolí největších měst 
– Prahy a Brna. Naopak nejnižší ceny se vyskytují 
ve většině okresů Ústeckého kraje, kde se byty pro-
dávají většinou pod 500 tis. Kč. Nízké ceny prodeje 
bytů jsou evidovány také v okresech Bruntál, Česká 
Lípa, Jeseník a Sokolov.

RODINNÝCH DOMŮ SE PRODÁVÁ 
MÉNĚ NEŽ BYTŮ
Rodinný dům je definován jako stavba pro bydlení, 
ve které více než polovina podlahové plochy odpo-
vídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k to-
muto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše 
tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží a podkroví. U rodinných domů 
(i bytových domů) se za jednotkovou cenu pova-
žuje cena za m3 (obestavěný prostor). Pro rodinné 
domy je nejpodstatnějším ukazatelem jednotkové 
ceny míra opotřebení, což demonstruje graf – čím 
je vyšší opotřebení, tím víc logicky klesá cena. Ne-
překvapí, že nejvyšší cena je v Praze (7 716 Kč za m3). 
V pořadí druhá nejvyšší cena byla zaznamenána 
ve Středočeském kraji (3 540 Kč za m3). Na tom se 
podílely zejména okresy Praha-východ a Praha-zá-
pad. Na třetím místě je Jihomoravský kraj (2 573 Kč 
za m3). Naopak, nejnižší cenová úroveň byla namě-
řena v Kraji Vysočina s hodnotou 1 830 Kč za m3. 
Další prokazatelnou závislostí je rostoucí závislost 
jednotkové ceny na velikosti obce.

ZE VŠECH NEMOVITOSTÍ SE NEJVÍCE 
PRODÁVAJÍ STAVEBNÍ POZEMKY
V databázi ČSÚ jsou stavební pozemky uvedené buď 
jako zastavěná plocha a nádvoří, anebo pozemky, 
které se objevují v cenových mapách. Stavební po-
zemek se prodává většinou s další nemovitostí, na-
příklad s rodinným domem. Kupní cena pozemku 
se odvodí proporcionálním poměrem z celkové 
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Tištěná a elektronická 
verze publikace Ceny 
sledovaných druhů 
nemovitostí vychází 
v SÚ již od roku 2002, 
a to s daty od roku 
1998. Nejnovější vy-
dání s údaji za roky 
2014 až 2016 na 
bit.ly/2nrPBPd.

Zdroj: SÚ
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TRH PRÁCE A SOCIÁLNÍ STATISTIKYT

V minulém roce jsme evidovali  mimořádně příz-
nivý vývoj na trhu práce. Celkový počet pracujících 
byl nejvyšší od vzniku ČR a zároveň míra neza-
městnanosti byla vůbec nejnižší v rámci celé EU. 
Za této situace se tím naléhavěji nabízí otázka, jak 
řešit rozpor mezi tlakem na další růst zaměstnanosti 
a současnými sociálně ekonomickými a demogra-
fickými podmínkami.

EKONOMICKY NEAKTIVNÍ POPULACE 
P EDSTAVUJE UR ITÉ EŠENÍ
Z porovnání s ostatními členskými zeměmi EU vy-
plývá, že v případě naší republiky se jedná zejména 
o mladé lidi do pětadvaceti let, v kratším výhledu 
i o ženy ve věku 60 a více let. Při Výběrovém šetření 
pracovních sil se všechny členské země EU zabývají 
i skupinou osob, které nepracují, aktivně si práci 
nehledají, a nesplňují tedy podmínky pro zařazení 
mezi nezaměstnané, zároveň by ale chtěly pracovat. 
Tyto tzv. odrazené osoby lze považovat za specifickou 
rezervu pracovních sil.

V roce 2008 činil počet odrazených od hledání 
zaměstnání téměř 190 tis. a na této úrovni se udržel 
zhruba do roku 2011. Od roku 2012 je zřejmý značný 
pokles počtu těchto osob. V roce 2013 se jejich počet 
snížil pod 150 tis. Výsledky za tři čtvrtletí roku 2017 
ukazují, že v minulém roce se jejich počet dostal již 
pod hodnotu 125 tis. Jedná se častěji o ženy, ale vý-
znamná je i četnost mužů.

Současně s poklesem počtu odrazených prudce 
klesl počet nezaměstnaných. Od roku 2013 se sní-
žila celková nezaměstnanost o téměř 205 tis. osob 
na necelých 165 tis. v průměru za tři čtvrtletí roku 
2017. Výsledkem je fakt, že absolutní počet neak-
tivních ochotných pracovat se významně přiblí-
žil celkovému počtu nezaměstnaných. Ještě v roce 
2013 byl poměr počtu odrazených k počtu neza-
městnaných 40 : 100, ale v minulém roce se dostal 
na úroveň 76 : 100. Po zahrnutí předběžného odhadu 
za 4. čtvrtletí 2017 se v průměru za celý minulý rok 
dostal na úroveň 79 : 100.

Pokud jde o vývoj počtu neaktivních ochotných 
pracovat a celkového počtu zaměstnaných, projevuje 

Kde hledat volné pracovní síly? 
Mezi mladými a seniorkami
Od roku 2013 se snížil po et ekonomicky neaktivních, kte í by chtěli pracovat, o 23,5 tis. 
a v období 1.‒3. tvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.) 
již d íve pracovala.

MARTA 
PETRÁ OVÁ
oddělení pracovních 
sil, migrace a rovných 
p íležitostí

BOHUSLAV 
MEJST ÍK
oddělení pracovních 
sil, migrace a rovných 
p íležitostí

 bit.ly/1USs45j
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PO ET ZAMĚSTNANÝCH, NEZAMĚSTNANÝCH A NEAKTIVNÍCH OCHOTNÝCH PRACOVAT, 
2013 A 2017 (tis.)

2013 1.‒3. tvrtletí 2017

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy

Zaměstnaní 4 937,1 2 794,0 2 143,0 5 207,9 2 909,8 2 298,1 

Nezaměstnaní 368,9 175,3 193,6 164,5 73,4 91,1 

Odrazení 148,3 55,3 93,0 124,8 49,8 75,0 

Zdroj: SÚ, Výběrové šet ení pracovních sil

PO ET*) NEAKTIVNÍCH MUŽŮ A ŽEN OCHOTNÝCH PRACOVAT 
S PRACOVNÍ ZKUŠENOSTÍ V POSLEDNÍCH OSMI LETECH, 
1.‒3. TVRTLETÍ 2017 (tis.)

se jiná tendence. Z hlediska poměru četnosti těchto 
skupin se ukazuje, že jestliže v roce 2013 dosahoval 
hodnoty 3,0 : 100, tak v minulém roce to bylo pouze 
2,4 : 100. Tento poměr je vyšší u žen a dosahuje 
zhruba dvojnásobné hodnoty než u mužů (3,3 : 100 
oproti 1,7 : 100).

Rozdíly v počtu neaktivních ochotných praco-
vat v jednotlivých věkových skupinách jsou nízké. 
Četnost těchto osob v šesti pětiletých skupinách 
produktivního věku až do věku 45 let se pohybovala 
od 11,2 tis. do 12,7 tis. Jejich počet ve starším věku 
se těmto údajům přibližuje. Relativně významnější 
jsou rozdíly ve věkové skladbě mužů a žen. Ženy při-
tom převládají nad počtem mužů ve věku od 20 až 
do 55 let, zejména v rozmezí od 30 do 45 let.

Rychlejší růst počtu žen s vyšším stupněm vzdělání 
vede k tomu, že podíl odrazených žen se středním 
stupněm vzdělání s maturitou a s vysokoškolským 
vzděláním činil 53 % (absolutně téměř 40 tis. z cel-
kového počtu 75 tis. žen). Odpovídající počet mužů 
s tímto vyšším vzděláním přitom dosahuje pouze 
o něco více než jedné třetiny počtu mužů klasifiko-
vaných jako neaktivní a ochotní pracovat.

V rámci výběrového šetření se zjišťuje obvyklé 
ekonomické postavení respondenta, jak je vnímáno 
samotnou dotazovanou osobou. Nevztahuje se tedy 
pouze k referenčnímu období, jak vyžaduje striktní 
výklad klasifikace zaměstnaných, nezaměstnaných 
a ekonomicky neaktivních podle metodiky Mezi-
národní organizace práce ILO. Respondenti nej-
častěji uvádějí, že patří do skupiny starobních a in-
validních důchodců, nezaměstnaných a do skupiny 
osob v domácnosti. Velký počet odrazených žen 
ve věku 30–45 let je v prvé řadě ovlivněn počtem 
matek na mateřské a rodičovské dovolené, včetně 
následné péče o děti v domácnosti. Přitom tyto ženy 
mají významně vyšší úroveň formálního vzdělání 
než starší ročníky.

Převažující část odrazených někdy pracovala, 
v průměru za tři čtvrtletí minulého roku to bylo 
97 tis. osob. Počet těch, kteří nikdy nepracovali, 
dosáhl necelých 28 tis. Ve výběrovém šetření jsou 
zjišťovány údaje o odvětvové klasifikaci (CZ-NACE) 
těch odrazených, kteří měli nějakou pracovní zku-
šenost v posledních osmi letech (71 tis.). Významná 
část z nich byla zaměstnána ve zpracovatelském prů-
myslu (17,2 tis.). Velký počet z nich pracoval i v ob-
chodních organizacích (10,4 tis.) a dále ve veřejné 

správě (6,4 tis.), ve vzdělávání (5,5 tis.) a ve zdravotní 
a sociální péči (5,2 tis.). V těchto pěti odvětvových 
sekcích pracovaly téměř dvě třetiny všech respon-
dentů se zjištěnou pracovní zkušeností.

Za stejný okruh osob byly zjišťovány údaje o klasi-
fikaci zaměstnání CZ-ISCO. S výjimkou hlavní třídy 
řemeslníci a opraváři převažují ve všech ostatních 
třídách vždy ženy nad muži, a to především ve sku-
pině pracovníků ve službách a prodeji a ve skupině 
úředníků, ale i v profesích často vyžadujících vysoko-
školské vzdělání, jako jsou specialisté nebo techničtí 
a odborní pracovníci.

Počet neaktivních, kteří mají zájem pracovat, 
dosáhl v průměru za 1.–3. čtvrtletí roku 2017 téměř 
125 tis. osob. Ne všichni jsou však v případě nalezení 
vhodného pracovního místa schopni do něj rychle 
nastoupit. Pouze 40 tis. uvedlo, že mohou nastoupit 
do zaměstnání do 14 dnů. Mírně mezi nimi převa-
žují ženy (22 tis.) nad muži (necelých 18 tis.). I tyto 
údaje dokumentují vysokou míru využití dostupných 
pracovních zdrojů na trhu práce.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1,0 1,4Zákonodárci a ídící pracovníci

3,6 5,5Specialisté

1,7 5,6Techni tí a odborní pracovníci

0,5 5,3Ú edníci

2,5 12,7Pracovníci ve službách a prodeji

0,7 0,9Kvalifikovaní dělníci v zemědělství

7,3 1,3emeslníci a opravá i

4,6 4,9Obsluha strojů a za ízení, monté i

4,4 6,8Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

muži ženy

*)Pozn.: Podle hlavních t íd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

Zdroj: SÚ, Výběrové šet ení pracovních sil

Podle regionů 
bydliště respondentů 
je poměr odrazení/
zaměstnaní nejvyšší 
v krajích Libereckém, 
Pardubickém, 
Ústeckém a v Kraji 
Vyso ina. Nejnižší 
je naopak v krajích 
Jiho eském 
a Plze ském.
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WHO
KAŽDÝ POROD 
JE JEDINE NÝ

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE 
(WHO) SPUSTILA KAMPA , JEŽ SI 
KLADE ZA CÍL, ABY KAŽDÁ ŽENA MĚLA 
S PÉ Í V TĚHOTENSTVÍ, P I PORODU 
A V ŠESTINEDĚLÍ POUZE POZITIVNÍ 
ZKUŠENOSTI. 

Každoročně se na světě narodí zhruba 140 mil. 
dětí. Většina porodů proběhne bez komplikací 
jak pro rodičku, tak i pro narozené dítě. WHO 
vydala novou sadu doporučení, která by měla být 
standardem v péči o zdravou ženu. Jedním z cílů 
je snížení podílu výkonů, které se dříve používaly 
pouze při výskytu porodních komplikací. Mezi 
ně patří zejména stále se zvyšující podíl porodů 
císařským řezem, a to především v ekonomicky 
vyspělých zemích. 

 bit.ly/2F2lHZN

INFOGRAFIKA 

MARIANA KOTZEVA 
DNE 21. ÚNORA 2018 BYLA MARIANA 
KOTZEVA USTANOVENA GENERÁLNÍ 
EDITELKOU EUROSTATU.

Mariana Kotzeva se stala první ženou v ele 
Eurostatu. Na svém twitterovém ú tu zve-
ej uje jak vlastní tweety, tak retweetuje 
informace z Eurostatu a upozor uje i na za-
jímavé informace z twitterových ú tů ko-
legů ‒ statistiků. Nesoust edí se ale pouze 
na profesní statistiky, sleduje také ty, kte í 
statistická data využívají ke své práci, na-
p íklad datové žurnalisty. Ti samoz ejmě 
monitorují i její twitterový ú et. 

 bit.ly/2F3eqbU

Director General 
of Eurostat 

@MarianaKotzeva

TWITTER
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ILO
CO JE TO 
„ZELENÁ 
PRÁCE“?
V ESKÉM JAZYKOVÉM 
PROST EDÍ JE POJEM 
„ZELENÁ PRÁCE“ SPJAT 
S VINOHRADNICTVÍM.  
MEZINÁRODNÍ 
ORGANIZACE PRÁCE (ILO) 
ALE „ZELENÝMI PRACEMI“ 
ROZUMÍ NĚCO JINÉHO. 
 
Zelená pracovní místa jsou ta-
ková, která přispívají k ochraně 
nebo obnově životního pro-
středí, ať již v tradičních od-
větvích, jako jsou průmysl 
či stavebnictví, nebo v nově 
vznikajících odvětvích. Zelené 
práce mohou snížit spotřebu 
vody nebo zlepšit systémy re-
cyklace. Zelená pracovní místa 
definovaná výrobními postupy 
však nemusejí nutně vytvářet 
environmentální zboží nebo 
služby. 

 bit.ly/2GTOeRP

INFOGRAFIKA 

EUROSTAT
EKONOMICKÁ ANALÝZA ZEMÍ EU 
A EUROZÓNY

EUROSTAT
KDO A JAK ASTO VYUŽÍVÁ SLUŽEB 
PROFESIONÁLNÍCH POSKYTOVATELŮ PÉ E

Pravidelná měsíční publikace 
z produkce Eurostatu obsa-
huje na zhruba 90 stranách 
informace o  nejnovějším 
ekonomickém vývoji v člen-
ských státech EU jako celku 
i jednotlivě podle členských 
zemí. Zvláštní důraz je při-
tom kladen na ekonomickou 
situaci v pěti největších eko-
nomikách Unie (Německu, 
Velké Británii, Španělsku, 
Francii a Itálii). Nechybí ani 
základní srovnání s vývojem 
ekonomiky v zemích BRICS 
(Brazílii, Rusku, Indii, Číně 
a Jižní Africe).

 bit.ly/2t4JKpa

INFOGRAFIKA 

KNIHA 

Z domácností, v nichž žijí 
lidé, kteří z  důvodu dlou-
hodobě špatného zdravot-
ního stavu potřebují pomoci 
s péčí o sebe sama či o do-
mácnost, pouze pětina v celé 
EU využívá služeb profesio-
nálních poskytovatelů této 
péče. Jedná se jak o posky-
tování zdravotní péče, do 
které patří například dohled 
na správné dávkování léků 
či léčba bolesti, tak o služby 
osobní asistence, z  nichž 
nejčastěji využívanou je po-
moc při přípravě jídla. Z do-
mácností, které uvádějí, že 
by tyto služby potřebovaly, 

je v Lucembursku skutečně 
využívá 88 %. České repub-
lice s 58 % patří druhá příčka. 
V Bulharsku, v Estonsku či 
Rumunsku pak služby tohoto 
typu využívá jen každá dva-
cátá domácnost, která by je 

potřebovala. Přitom ani jedna 
z těchto zemí nepatří mezi 
takové, v nichž si lidé nemo-
hou tyto služby z finančních 
důvodů dovolit.

 bit.ly/2HRswPz

◀

P ehled 
o makroekonomické 
situaci v nedávné 
minulosti je založen 
na základních 
ekonomických 
indikátorech.
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Vydavatel: eský statistický ú ad

Zajímá vás, jak si R vede 
ve srovnání s ostatními státy 
v mí e nezaměstnanosti žen nebo 
v po tu hlášených trestných inů? 
Toto i mnohem více se do tete 
p ímo v publikaci eská republika 
v mezinárodním srovnání.

Naleznete zde údaje z širokého okruhu odvětví, na-
příklad ze životního prostředí, o obyvatelstvu, o trhu 
práce a sociálních statistikách. Seznámíte se s daty 
z průmyslu, energetiky, stavebnictví a zahraničního 
obchodu. Uvidíte vybrané ukazatele zaměřené na ev-
ropské regiony NUTS0 až NUTS3. 

PLUSY A MINUSY ESKÉ REPUBLIKY
České republice například patří 87. místo v žebříčku 
všech zemí světa podle počtu obyvatel. Velmi dobře 
si ČR v rámci EU vede v podílu osob ohrožených 
příjmovou chudobou či sociálním vyloučením a také 
se nacházíme ve společnosti zemí s nejnižší kojenec-
kou úmrtností v Evropě. Bohužel ale v EU patříme 
také mezi země s největším podílem obyvatelstva 
trpícího nadváhou, a to především u mužů. Nad 
evropským průměrem se pohybujeme také ve sta-
tistice počtu kuřáků. 

Pokud se zaměříme na podíl osob se středoškol-
ským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo matu-
ritní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, najdeme 
Českou republiku s hodnotou 70,9 % v žebříčku zemí 
EU, jejichž průměr činí 45 %, na prvním místě. Na-
opak v podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším 
odborným vzděláním jsme se v roce 2016 v rámci 
28 států EU umístili až na pomyslném 24. místě 
s hodnotou 21,1 %, zatímco průměr EU činil 28,8 %. 
V tomto směru je na tom v EU nejlépe Velká Británie 
a nejhůře Rumunsko.

Pouze 4,9 % žen v ČR pracovalo v roce 2016 
na částečný úvazek. Unijní průměr téhož roku do-
sáhl 15 %. Nejvíce žen na částečný úvazek bylo za-
městnáno v Nizozemsku (35,4 %), nejméně v Bul-
harsku (1,2 %). 

Pozitivním jistě shledáme fakt, že v roce 2015 
připadlo v ČR na 100 tis. obyvatel pouze 19 lou-
peží, což je v evropském kontextu podprůměrné 
číslo. V Belgii to bylo 197 loupeží (nejvíce v EU), 
zatímco na Slovensku pouze 10 krádeží, což bylo 
nejméně v celé EU. 

Zajímavý je také vývoj územního uspořádání 
států EU. Územní členění je přehledně znázorněno 
v mapové příloze publikace. Největší změny hra-
nic regionů nastaly ve Francii a v Polsku, mírnější 
i v dalších zemích EU.

 bit.ly/2D1Ujct

eská republika 
v mezinárodním srovnání

Souhrnný zemědělský 
ú et
(p edběžné výsledky 
‒ 2017)
Zisk zemědělství byl 
vloni t etí nejvyšší 
od za átku tisíciletí. 
Dosáhl 21,3 mld. K . 
Oproti rekordnímu 
roku 2016 však poklesl 
o 5,4 %.

bit.ly/2DbRvt7

Obce Plze ského 
kraje

Titul p ináší dostupné 
údaje za obce Plze -
ského kraje: výměra 
půdy, demografie, ne-
zaměstnanost, orga-
niza ní statistika a by-
tová výstavba v asové 
adě 2008‒2016.

bit.ly/2FsCmWm

Vývoj mezd 
zaměstnanců
(4. tvrtletí 2017)
Analýza z VŠPS a z dat 
podnikové statistiky 
popisuje další rekord 
v mí e zaměstnanosti 
a pokles nezaměstna-
nosti na historicky nej-
nižší úrove .

bit.ly/2HmIoIT

Stav a pohyb 
obyvatelstva v R
(2017)
Publikace p edkládá 
p edběžné výsledky 
p irozeného a mecha-
nického pohybu oby-
vatelstva od po átku 
roku 2017 v územním 
lenění a celou R.

bit.ly/2HVu9uP

VYBRANÉ
VÝSTUPY

TYP PUBLIKACE

  tištěná

  on-line

  elektronická

V EU patříme 
také mezi země 
s největším podílem 
obyvatelstva 
trpícího nadváhou.
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KALENDÁ  ‒ RYCHLÉ INFORMACE
B EZEN 2018

Euroregion 
Neisse-Nisa-Nysa
(2016)
Ohlédnutí za 25le-
tou historií nejstar-
šího p íhrani ního 
uskupení ve st ední 
a východní Evropě for-
mou tabulek, grafů 
a kartogramů.

Vývoj ekonomiky 
eské republiky
(2017)
Analýza hodnotí vývoj 
reálné a peněžní eko-
nomiky R za uplynulý 
rok, nap íklad výkon-
nost základních od-
větví, HDP, výdaje, dů-
chody, ceny nebo trh 
práce.

bit.ly/2pEqT0j

Bilance rostlinných 
výrobků
(2. pololetí 2017)
Publikace obsahuje 
údaje za zdroje, ná-
kupy, prodeje a spo-
t ebu vybraných 
rostlinných výrobků 
v lenění za zeměděl-
ství celkem a podle 
jednotlivých krajů.

bit.ly/2GaW5u7

Vývoj indexů cen v za-
hrani ním obchodě 
(4. tvrtletí 2017 
a v roce 2017)
Pravidelná tvrtletní 
informace o změnách 
cen vývozu a dovozu 
i směnných relací v za-
hrani ním obchodě, 
doplněná o celoro ní 
vývoj.

bit.ly/2FKcjNX

PUBLIKACE 
OBJEDNÁVEJTE NA
objednavky@czso.cz,
tel.: 274 052 733 

Můžete je také 
zakoupit v prodejně 
v Úst edí SÚ,
Na padesátém 81,
Praha 10.

Všechny tituly 
naleznete na
www.czso.cz.
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Míry zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti 
a ekonomické aktivity 
(1/2018)
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Tvorba a užití HDP 
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Zahrani ní obchod
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Indexy 
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INFORMA NÍ EKONOMIKA V ÍSLECH 2017
Vydavatel: eský statistický ú ad

Brožura p edkládá ucelený 
p ehled oficiálních statistic-
kých údajů o rozvoji informa ní 
ekonomiky v eské republice 
v roce 2017 v porovnání s ostat-
ními státy Evropské unie, p í-
padně dalšími zeměmi.    

 bit.ly/2IfYncM 

STATISTICKÁ RO ENKA HL. M. PRAHY 2017
Vydavatel: eský statistický ú ad

Již posedmnácté vychází, po-
dobně jako v ostatních kra-
jích, ro enka, která p ináší 
souborný statistický p ehled 
ze všech odvětví národního 
hospodá ství.

 bit.ly/2Id3dYk

UKAZATELE VÝZKUMU A VÝVOJE ZA ROK 2016
Vydavatel:  eský statistický ú ad

Publikace p ináší podrobné 
výsledky ro ního šet ení o vý-
zkumu a vývoji za rok 2016, 
které SÚ realizoval v roce 
2017. Kromě analytické ásti 
obsahuje také tabulkovou ást 
a 11 p íloh. 

 bit.ly/2Ig0RYE 
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TEREZA 
KOŠ ÁKOVÁ

Termíny „podíl“ a „poměr“ se občas mylně zamě-
ňují. Přispívá k tomu zřejmě to, že matematicky 
k oběma ukazatelům dojdeme stejnou operací, 
tj. dělením. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy se správně 
používají?

Podíl i poměr jsou ve vzorci obvykle vyjádřeny 
zlomkem. To svádí k tomu, že ve snaze o slovní pes-
trost jsou oba termíny volně zaměňovány. Popravdě, 
nejedná se ani tak o problém statistický jako spíše 
terminologický (jazykový). I tak však správné použití 
obou termínů někdy vyžaduje bližší znalost vztahů 
mezi statistickými veličinami (ukazateli). 

JAKÝ JE ZÁKLADNÍ ROZDÍL MEZI TERMÍNY
Poměr je chápán jako kvantitativní vztah něčeho 
k něčemu. Jinými slovy, není nutné, aby čitatel 
(nahoře ve zlomku) byl součástí jmenovatele (dole 
ve zlomku). Naopak podíl je vyjádřením dílu, který 
někomu nebo něčemu přísluší z určitého celku, tj. 
čitatel je součástí jmenovatele. Opusťme však defi-
nice, které často i jednoduché komplikují, a uveďme 
vše raději na příkladu. 

Podíl mužů na celkovém počtu obyvatel (tj. po-
čet mužů děleno počet všech lidí) vyjadřuje, kolik 
je mužů v celé populaci. Jedná se o podíl, protože 
muži (čitatel) patří mezi lidi (jmenovatel). Naopak 
poměr mužů a žen (tj. počet mužů děleno počet žen) 
vyjadřuje, kolik mužů připadá na jednu ženu. Jde 
o poměr, protože muži (čitatel) nepatří do množiny 
žen (jmenovatel). Z tohoto příkladu je patrné, že 
podíl lze vyjádřit v procentech a jeho maximální 
hodnotou je 100 % (například na konci září 2017 
bylo v české populaci 49 % mužů, tj. 5 213 tis. mužů 
děleno 10 597 tis. obyvatel). Naopak poměr může 
v podstatě nabývat jakýchkoliv hodnot a vyjádření 
v procentech nedává smysl (například na konci září 
připadlo v ČR na jednu ženu 0,97 muže, tj. 5 213 tis. 
mužů děleno 5 385 tis. žen).

P ÍKLADY ZE STATISTICKÉ PRAXE
Záměnu mezi podílem a poměrem neuděláme, po-
kud se budeme držet zavedených názvů a nebudeme 
experimentovat s jejich přejmenováváním. Uveďme 
pár příkladů „podílů“ ze statistické praxe. Máme 
například podíl nezaměstnaných osob (v čitateli 
jsou nezaměstnaní, ve jmenovateli jsou všichni 
lidé ve věku 15 až 64 let, čili i nezaměstnaní) nebo 

podíl malých a středních podniků na zaměstna-
nosti (čili počet zaměstnaných v malých a středních 
podnicích děleno celkový počet zaměstnaných). 
Pravdou je, že u zavedených ukazatelů k záměnám 
mezi podílem a poměrem často nedochází. Podíl 
bývá přímo součástí názvu ukazatelů. U poměrů 
je to však již horší. 

Poměrem je v podstatě každý relativní uka-
zatel, čili jedná se o případy, kdy chceme důle-
žitost určitého jevu vyjádřit v poměru k nějaké 
„univerzální“ veličině, například k počtu obyva-
tel nebo k hrubému domácímu produktu (HDP). 
Uveďme třeba míru porodnosti (počet narozených 
na 1 000 obyvatel), trestné činy na 1 000 obyvatel, 
intenzitu chovu prasat (počet prasat na 100 ha 
orné půdy), energetickou náročnost ekonomiky 
(spotřebovaná energie v GWh na 1 mil. Kč HDP) 
nebo třeba i maastrichtská kritéria veřejných fi-
nancí (hrubý dluh vládních institucí k HDP či de-
ficit veřejných financí k HDP). Tady je však nutné 
upozornit na to, že ne vždy, když je ukazatel dělen 
hrubým domácím produktem, se jedná o poměr. 
Pokud je čitatel metodicky součástí HDP, jedná se 
pochopitelně o podíl (například podíl spotřeby 
domácností na HDP). Dalšími příklady poměrů 
mohou být počet obyvatel na jednoho lékaře či 
počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo.

ZNALOST METODIKY NUTNÁ
U analytických ukazatelů, pokud je chceme označit 
za podíl nebo poměr, je někdy nutná dobrá zna-
lost metodiky. Dobrým příkladem jsou ukazatele 
otevřenosti ekonomiky. Obvykle se používají dva 
základní. Jedním je podíl vývozu na produkci v ná-
rodním hospodářství, tím druhým je poměr vý-
vozu k HDP. Vývoz je totiž částí produkce (když 
pomineme reexport), a nikoliv součástí hrubého 
domácího produktu. Součástí HDP je čistý vývoz, 
tj. vývoz minus dovoz. Proto jedním ukazatelem je 
podíl a druhým je poměr.

Když pomineme některé složitější případy, je roz-
díl mezi podílem a poměrem zcela intuitivní. U po-
dílu je čitatel součástí jmenovatele, jak už samo slovo 
naznačuje. Pokud se však člověk přece jen do všeho 
zamotá a nebude si jist, co je co, stačí si pamatovat, 
že „podíl“ mezi muži a ženami je nesmysl, ale „po-
měr“ může být zajímavý… 

Podíl a poměr nejsou 
jedno a totéž

PODÍL 
mužů na celkovém 
po tu obyvatel vy-
jad uje, kolik je mužů 
v celé populaci. Jedná 
se o podíl, protože 
muži pat í mezi lidi. 

POMĚR 
mužů a žen vyjad uje, 
kolik mužů p ipadá 
na jednu ženu.
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Scopus nebo 
Web of Science



40

Portrét eské republiky v datech

Statistická ro enka R

pravidelně 
od roku 1957

v knižní 
i elektronické 
podobě
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