
www.statistikaamy.cz

MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 05/2014 – ROČNÍK 4

REKORDNÍ ÚČET DOMÁCNOSTÍ ZA ZDRAVÍ
28

KVALITA PRACOVNÍCH MÍST SE ZHORŠUJE
32

TÉ
M

A

MALOOBCHOD
17

MALOOBCHOD OVLIVŇUJÍ VELKÉ PODNIKY
18



na tabletu i v mobilu

www.statistikaamy.cz

www.czso.cz



3STATISTIKA&MY – ROČNÍK 4 – 05/2014

N a stránkách Statistika&My již čtvrtým rokem 
prezentujeme statistiku jako užitečný vědní obor 
a snažíme se i o tzv. statistickou osvětu. Jsem velice 

rád, že v tomto vydání informujeme čtenáře o ocenění pro-
fesora Jana Segera, statistika, oblíbeného pedagoga a autora 
řady publikací, který významně přispěl k výchově generací 
studentů. 

Nejen žáci tohoto oblíbeného pedagoga, ale i další zá-
jemci o pestrý svět statistiky by si neměli nechat ujít praž-
skou multimediální výstavu Lidé v proměnách času. 
Pořádá ji Katedra demografie a geodemografie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci 
s Population Europe: The Population Partnership, Berlín, 
Českým statistickým úřadem a Českou demografickou spo-
lečností. Celá expozice se skládá ze dvou částí. První pod 
názvem Příběh statistiky koncepčně i obsahově připravil 
ČSÚ. Přibližuje historii statistiky v období od starověku po 
současnost. Seznamuje s organizací státní statistiky v Čes-
kých zemích a sčítáním lidu. Vlastní multimediální expo-
zice s názvem Jak se dožít stovky – a užít si to předkládá 
laické veřejnosti hlavní témata, problémy a výzvy součas-
ného demografického vývoje. Výstava byla dokončena na 
podzim 2013 a Praha je první místem mimo území Ně-
mecka a prostory Evropské komise v Bruselu, kde je k vi-
dění. Prohlédnout si ji můžete v prostorách Křížové chodby 
Karolina v Praze do 17. června 2014. 

Vážení čtenáři, hledáte-li odpovědi na otázky typu, 
jaké máte šance dožít se sta let, kdy je optimální čas mít 
děti, jak moc je pravděpodobné, že se vám změní životní 
kariera, jak být ve stáří nezávislým či co očekávat od stár-
nutí, navštivte uvedenou výstavu. Při hledání odpovědí 
na další důležité otázky o světě, ve kterém žijeme, nevy-
nechejte ani četbu časopisu Statistika&My.

Michal Novotný
šéfredaktor

Editorial
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Na výsledky eurovoleb 
si letos počkáme
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se v České republice uskuteční v pořadí již třetí volby 
do Evropského parlamentu. Jejich výsledky se však voliči dozví až v neděli 25. května 
v pozdních večerních hodinách bez možnosti sledovat průběh sčítání on-line.

Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ

T ato změna přímo souvisí se změ-
nou zákona o volbách do Evrop-
ského parlamentu (EP), která 

prošla legislativním procesem a vešla 
v účinnost letos na jaře. 

Aby nemohlo dojít k případnému 
ovlivňování voličů v jiných unijních 
státech, mohou být volební výsledky 
zveřejněny až po uzavření poslední 
volební místnosti na území EU.

Nakonec hlasy odevzdají Italové, 
kterým se volební místnosti uzavřou 
právě 25. května ve 23:00 h večer. 
V tu dobu také zveřejní Český statis-
tický úřad i výsledky za Českou repub-
liku. Není přitom bez zajímavosti, že 
volby 751 poslanců Evropského parla-
mentu začínají v některých státech již 
ve čtvrtek. 

Průběžné výsledky 
zveřejňovány nebudou

V České republice se místnosti uzavřou 
již v sobotu 24. května ve 14:00 h od-
poledne. Členové okrskových voleb-
ních komisí však nebudou se sčítáním 
čekat až do neděle, jak tomu bylo při 
předešlých eurovolbách, ale sčítání za-
hájí bezprostředně po ukončení voleb 
na území České republiky tak, jak bývá 
obvyklé i u ostatních typů voleb. 

Standardně bude fungovat i 506 
přebíracích míst, kde budou připra-
veni pracovníci ČSÚ, kteří od zástupců 
okrskových volebních komisí přeberou 
zápisy o sčítání. Průběžné výsledky vo-
leb však na serveru www.volby.cz zve-
řejňovány v souladu se zákonem nebu-
dou. Objeví se zde až celkové výsledky 
včetně rozdělení mandátů stranám. 
ČSÚ tedy tentokrát nebude vytvářet 
oddělený systém pro poskytování nad-

standardního připojení pro média. 
V průběhu soboty bude úřad poskyto-
vat pouze informace o průběhu zpra-
cování. To je patrně z hlediska uživa-
tele nejvýznamnější, byť ne poslední 
letošní změna.

O poslance méně

V České republice tentokrát voliči vy-
berou celkem 21 poslanců, tedy o jed-
noho méně, než tomu bylo ve volbách 
v letech 2004 a 2009. Je to určitá daň za 
rozšíření Evropské unie o Chorvatsko. 
Počet členů Evropského parlamentu 
se totiž s přijetím nové členské země 
nenavyšuje.

Velkou neznámou je i v těchto vol-
bách volební účast. V letech 2004 
a 2009 jen lehce překročila 28 %. Je 
otázkou, jestli tento trend bude po-
kračovat i v roce 2014 nebo voliči své 
chování výrazněji změní.

Česká republika je pro účely voleb 
do Evropského parlamentu jedním 
volebním obvodem. Do EP se dosta-
nou pouze zástupci těch stran, které 
ve volbách překročí hranici pěti pro-
cent. V různých státech Unie je při-
tom v tomto ohledu situace odlišná. 
Některé země, jako například Spojené 
království, uzavírací klauzuli neuplat-
ňují vůbec, jiné pak v omezené míře. 
Tato možnost je ponechána na ná-
rodní úpravě.

Právo volit na území České repub-
liky do Evropského parlamentu má 
každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, a občan jiného členského státu, 
který je kromě splněné podmínky do-
saženého věku po dobu nejméně 45 
dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo 

k přechodnému pobytu na území ČR. 
Kandidatura je pak možná od věku 
21 let. Voliči mohou i při těchto vol-
bách využít voličské průkazy, nemo-
hou však uplatnit své hlasovací právo 
na zastupitelských úřadech v cizině.

Testování volebního systému 
a vyhlášení výsledků

Stejně jako v předchozích volbách pro-
bíhá i tentokrát rozsáhlé testování vo-
lebního systému v organizační, funkční 
a výkonové oblasti. Český statistický 
úřad organizuje celkem tři plošné 
zkoušky, z toho poslední je připravena 
na 20. května. Plošným zkouškám před-
chází výkonové a penetrační testování 
centrální výpočetní techniky. Správnost 
výpočtových algoritmů ověřují pracov-
níci na testovacím příkladu, který je při 
plošných zkouškách zpracováván. Po-
slední dvě zkoušky se pak konají přímo 
na přebíracích pracovištích ČSÚ, která 
jsou rozmístěna po celé České repub-
lice. Tím je ověřeno také organizační 
zabezpečení zpracování výsledků vo-
leb, správnost metodiky a postupů.

Vzhledem k odložení zveřejnění 
volebních výsledků přijal ČSÚ celou 
řadu zvláštních provozních a techno-
logických opatření, která znemožňují 
přístup k datům. Tím zásadním pak 
je, že výsledky budou spočítány těsně 
před jejich zveřejněním, tedy v neděli 
25. května večer. Současně s tím Český 
statistický úřad vypracuje Zápis o vý-
sledku voleb. Předá ho Státní volební 
komisi, která ho schválí a pak (stejně 
jako při všech ostatních volbách) vy-
hlásí celkové výsledky voleb do Evrop-
ského parlamentu konaných na území 
České republiky. 
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Cenu letos získal 
profesor Jan Seger
Historicky druhým nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE se stal statistik, autor 
řady publikací, významný pedagog a akademický pracovník Jan Seger. 

Jan Cieslar, tiskový mluvčí 

O cenění, jehož cílem je vyjádřit 
odborné i osobní uznání za 
přínos na poli národní i me-

zinárodní aplikované a teoretické sta-
tistiky, v úterý 22. dubna v ústředí ČSÚ 
osobně předali předsedkyně úřadu Iva 
Ritschelová a místopředseda České sta-
tistické rady Richard Hindls.

„Vyjádření úcty, obdivu a poděko-
vání za vykonanou práci druhého není 
nikdy dost. Mám radost, že se nám i le-
tos podařilo uskutečnit toto již tradiční 
setkání a ocenit člověka, který svůj ži-
vot věnoval statistice a který se zaslou-
žil o její vysoký kredit,“ uvedla před-
sedkyně Českého statistického úřadu 
Iva Ritschelová. 

Segerův význam pak přiblížil mís-
topředseda České statistické rady 
a emeritní rektor Vysoké školy ekono-
mické v Praze (VŠE) Richard Hindls: 
„Jan Seger je učitelem celé generace 
současných ekonomů, statistiků a pe-
dagogů. Vždy jsem obdivoval jeho 
umění jasně a srozumitelně formulo-
vat myšlenky a předávat je přívětivou 
formou studentům. Jeho přednášky 
bývají zakončeny potleskem, což roz-
hodně není samozřejmé.“ 

Zajímaly ho časové řady 
a prognózy

Hindls též připomněl význam osobnosti 
profesora Segera v 90. letech, kdy zastá-
val funkci rektora Vysoké školy ekono-
mické v Praze, se kterou je silně spjat. 
Krátce po studiu zde totiž nastoupil na 
místo pedagogického asistenta. Na ka-
tedře statistiky a pravděpodobnosti pra-
coval s přestávkou dvouleté stáže ve Vý-
zkumném ústavu statistiky a účetnictví 
a čtyřměsíčního studijního pobytu na 
univerzitě v Bruselu až do roku 2011. 

V oblasti vědecké a výzkumné práce 
se Jan Seger zaměřoval na oblast ana-
lýzy časových řad a problematiku kon-
strukce krátkodobých extrapolačních 
prognóz. Na dané problematice spolu-
pracoval se Statistickým úřadem, jeho 
výzkumnými složkami a řadou dalších 
výzkumných pracovišť jak v České re-
publice, tak v zahraničí. V období 1990 
až 1991 byl proděkanem pro pedago-
giku Fakulty informatiky a statistiky 
VŠE. V letech 1991–1993 zastával funkci 
prorektora pro pedagogiku VŠE a v ob-
dobí 1993–1999 byl dvě funkční období 
rektorem VŠE. 

Jan Seger také externě spolupra-
cuje s Českým statistickým úřadem 
v rámci programu Specializované sta-
tistické studium. 

Iva Ritschelová a Richard Hindls předávají dekret a porcelánovou plastiku Janu Segerovi.

Oceněný Jan Seger.

Jan Seger a Lubomír Cyhelský, první nositel Ceny 
předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE.
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UDÁLOSTI

JEDNOU VĚTOU 

 Vrchní ředitel sekce obecné metodi-
ky a registrů František Konečný v rámci 
kulatého stolu Hospodářských novin na 
téma Absurdita roku (ČSÚ nebyl nomi-
nován) informoval o aktivitách úřadu 
vedoucích ke snižování administrativní 
zátěže respondentů. 

 Počet zaměstnanců ČSÚ se v posled-
ních dvou letech stabilizoval, je nízká 
míra fluktuace a roste jejich kvalifikace.

Více v tomto vydání na str. 5.

 Na dubnové tiskové konferenci před-
stavil Josef Kotýnek z oddělení statistiky 
vzdělávání, zdravotnictví, kultury a so-
ciálního zabezpečení ČSÚ výsledky ze 
šetření osob se zdravotním postižením 
(více na http://bit.ly/1mkc0uc, dále na 
webu http://bit.ly/Ra7Lmy a v Statisti-
ka&My na www.statistikaamy.cz).

 Téma perspektivy mladé generace 
při zakládání rodiny prezentoval na 
květnové tiskové konferenci Ondřej Ný-
vlt z oddělení pracovních sil, migrace 
a rovných příležitostí. 

Více na http://bit.ly/1oxhCyh.

 ČSÚ se společně s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze dohodly na uspo-
řádání již třetího ročníku mezinárodní 
soutěže o nejlepší statistický plakát, kte-
rá je určena žákům 4. až 9. tříd základ-
ních škol a nižším ročníkům víceletých 
gymnázií (více informací najdete v červ-
novém vydání časopisu Statistika&My).

 Dne 28. dubna navštívilo ústředí 
ČSÚ v Praze na Skalce 29 studentů 
oboru sociologie magisterského studia 
z holandské vysoké školy Radboud Uni-
versity Nijmegen a při té příležitosti si 
vyslechlo prezentaci na téma sociální 
šetření v ČR Martina Zeleného a Simony 
Měřínské z oddělení koordinace šetření 
v domácnostech. 

 Český statistický úřad zaslal v dubnu 
do Eurostatu dvě žádosti o přidělení 
finančních prostředků – grantů, jedna 
se týkala sběru dat o paritách kupních 
sil v období 2015–2016, druhá zase 
demografické studie na téma defini-
ce místa obvyklého pobytu pro údaje 
o obyvatelstvu a událostech přirozené 
měny, kterou musí ČSÚ zpracovat do 
konce roku 2016.

Revize dat cestovního ruchu
Český statistický úřad aktualizoval 
Registr hromadných ubytovacích za-
řízení a revidoval data kapacit i ná-
vštěvnosti za roky 2012 a 2013. Učinil 
tak na základě výsledků projektu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj Zkvalit-
nění informací o vybraných sektorech 
cestovního ruchu. Revidované údaje 
jsou k dispozici v časových řadách na 
http://bit.ly/1l1QFjN. 

Optimalizace výpočetní  
techniky v ČSÚ 
Z důvodu ukončení podpory operač-
ního systému Windows XP zmigroval 
Český statistický úřad do konce le-
tošního dubna 1 746 pracovních sta-
nic na systém Windows 7. Přechod na 
nový operační systém se v průběhu tří 
měsíců obešel bez komplikací a čin-
nost úřadu nebyla narušena. Zároveň 
došlo ke konsolidaci výpočetní tech-
niky. Většina uživatelů v ČSÚ používá 
jeden počítač. V provozu je pouze tolik 
techniky, kolik je k výkonu práce orga-
nizace nezbytné. 

Nový ročník fotosoutěže
Poslední dubnový den se konala 
v ústředí ČSÚ v Praze na Skalce verni-
sáž fotografií zaměstnankyně úřadu 
Hany Balašové, vítězky loňské foto-
soutěže My&Statistika. Hana Balá-
šová žije v Chrudimi a od roku 1988 
pracuje na Krajské správě ČSÚ v Par-
dubicích. Jejím koníčkem je fotogra-
fování vážek.

Na setkání příznivců fotografie 
vyhlásila předsedkyně ČSÚ Iva Rit-
schelová nový ročník fotosoutěže  
My&Statistika. Zúčastnit se ho mohou 
od 1. května do 30. září 2014 všichni 
současní i bývalí zaměstnanci úřadu.  

Zlatý středník: Top Rated 
pro Statistiku&My

Časopis Českého statistického úřadu 
Statistika&My se zařadil mezi „For-
mule 1“ firemních časopisů. V tradiční 
soutěži  PR Klubu Zlatý středník v ka-
tegorii nejlepších B2C firemních časo-
pisů a novin se umístil hned za trojicí 
Das Auto Magazin (vydavatel Porsche 
Česká republika, s. r. o.), Palladium 
Magazine (vydavatel Chicago Consul-
ting Praha, s. r. o.) a Vlastní cestou (Ro-
dinný pivovar Bernard a. s.). Diplom 
„Top Rated“ je pro vydavatele, který 
dosud soutěžil v samostatné kategorii 
neziskového sektoru a státní správy, 
o to cennější, o co přísnější byla le-
tošní porota. Ta totiž ze 17 katego-
rií a podkategorií udělila ceny pouze 
v deseti z nich. 

Spolupráce s Plzeňským 
Prazdrojem
Na začátku letošního roku se obrá-
tili zástupci společnosti Plzeňský 
Prazdroj, a. s., na Krajskou správu Čes-
kého statistického úřadu v Plzni se žá-
dostí o spolupráci. Jejich požadavek 
se týkal sledování návštěvnosti pro-
hlídkových tras a dalších služeb v ces-
tovním ruchu, které společnost na-
bízí. Konzultace spočívá především 
v jasném nastavení metodiky uka-
zatelů charakterizujících počty osob 
využívajících služby a prostory, které 
mohou turisté a hosté Plzeňského 
Prazdroje navštívit. 
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UDÁLOSTI

ČSÚ na Univerzitě  
Hradec Králové
Studentům druhého ročníku Fakulty 
informatiky a managementu Uni-
verzity Hradec Králové prezentovala 
Věra Varmužová z Krajské správy ČSÚ 
v Hradci Králové možnosti interneto-
vého portálu úřadu. 

Vysokoškoláci se seznámili s ob-
sahem webových stránek a struktu-
rou a zdroji regionálních údajů zve-
řejňovaných na stránkách krajských 
správ ČSÚ. V předmětu ekonomická 
statistika totiž probírají výpočet ce-
nových indexů, váhy ve spotřebním 
koši, průměrné mzdy a demografické 
pravděpodobnosti. 

Studenty zaujaly informační ma-
teriály a časopisy ČSÚ, zejména Sta-
tistika&My. Zajímali se také o registry 
a výsledky sčítání lidu, domů a bytů 
a jejich publikování. 

Seminář o výzkumu, vývoji 
a inovacích ve statistikách 
a analýzách
Na konci dubna se uskutečnil společný 
seminář ČSÚ a Technologického centra 
Akademie věd ČR. Již tradičně se zamě-
řil na statistiky a analýzy vědy, techno-
logií a inovací. Akce, která se tradičně 
těší velké pozornosti, se zúčastnilo asi 
50 posluchačů z řad ministerstev, im-
plementačních agentur, vysokých škol, 
vědeckých ústavů i odborné veřejnosti. 
V letošním pátém ročníku se předná-
šející zaměřili především na statistiky 
a analýzy vyspělých technologií a spo-
lupráci ve výzkumu a vývoji.

Seminář zahájil místopředseda 
ČSÚ Marek Rojíček. Hovořil o změ-
nách v ekonomice a možnostech 
statistiky je zachytit. Zaměřil se pře-
devším na oblast výzkumu a vývoje 
v rámci Evropského systému národ-
ních a regionálních účtů (ESA 2010). 
Ten totiž představuje nejnovější me-
zinárodně kompatibilní účetní rámec 
EU, který systematicky a podrobně 
popisuje hospodářství a také výpočet 
hrubého domácího produktu. Zdůraz-
nil, že na rozdíl od minulosti budou 
výdaje na výzkum a vývoj uznány jako 
tvorba kapitálu. 

Dalším vystupujícím z ČSÚ byl 
Martin Mana, vedoucí oddělení sta-
tistiky výzkumu, vývoje a informační 

společnosti. Ve své přednášce zdůraz-
nil význam propojení různých zdrojů 
statistických dat s cílem statisticky 
podchytit jak výsledky výzkumné, vý-
vojové a inovační aktivity, tak i inten-
zitu spolupráce veřejné a soukromé 
sféry v těchto oblastech. Jeho kolega, 
Karel Eliáš z KS ČSÚ ve Zlíně, zamě-
řil svou prezentaci na statistiky vyspě-
lých technologií. 

Olomoučtí statistici poskytli 
údaje Standard & Pooŕ s 
Dubnového jednání zástupců Magis-
trátu města Olomouc a ratingového 
týmu Standard & Poor´s se zúčast-
nili i zaměstnanci Krajské správy ČSÚ 
v Olomouci.

Statistici zodpověděli dotazy o cel-
kovém počtu obyvatel města Olo-
mouce včetně ročních přirozených 
i migračních přírůstků/úbytků ve 
srovnání s jinými českými městy srov-
natelné velikosti a celým Olomouc-
kým krajem a Českou republikou za 
léta 2000–2013 s výhledem na roky 
2014–2020. Poskytli také údaje o de-
seti největších organizacích a spo-
lečnostech ve městě Olomouci podle 
počtu zaměstnanců. Vyčíslili nárůst 
mezd v Olomouckém kraji v letech 
2010–2013 a informovali o aktuálním 
profilu struktury místní ekonomiky 
podle hospodářských odvětví. 

Stejně jako v roce 2013 přispěli i le-
tos statistici z Krajské správy ČSÚ k ob-
hájení pozitivního výhledu ratingového 
hodnocení. 

Závody dračích lodí
V sobotu 3. května se v ústeckém Va-
nově konaly tradiční závody dračích 
lodí. Vůbec poprvé se v tomto spor-
tovním klání představila i posádka 
z Českého statistického úřadu, která 
v extrémně chladném počasí hájila 
jeho barvy. V celkem třech rozjížď-

kách zlepšovala reprezentace českých 
statistiků svůj čas i techniku a obsa-
dila konečné 33. místo. I přes sku-
tečnost, že se pro značnou část týmu 
jednalo o vodáckou premiéru, doká-
zala dračí loď ČSÚ tvořená z polo-
viny ženami a z poloviny muži obstát 
v soubojích se zkušenějšími, větši-
nou navíc čistě mužskými osádkami 
ostatních plavidel. 

Pozvánka na výstavu:  
Lidé v proměnách času
Katedra demografie a geodemogra-
fie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, Population Europe: 
The European Population Partnership, 
Český statistický úřad a Česká demo-
grafická společnost vás zvou na ver-
nisáž výstavy Lidé v proměnách času. 
Akce se uskuteční ve středu 21. května 
2014 od 16:00 h v prostorách Křížové 
chodby Karolina, Ovocný trh 3, Praha 
1. Výstava bude denně přístupná od 
9.00 do 18:00 h až do 17. června 2014. 

Více na http://bit.ly/1gyh5qK. 

Studijní návštěva  
k podnikové statistice

Na konci dubna navštívili Český sta-
tistický úřad v rámci série studijních 
návštěv členských zemí ředitelka pod-
nikových statistik Eurostatu Maria-
-Helena Figueira, vedoucí oddělení 
statistiky produkce a zahraničního 
obchodu Ani Todorova a vedoucí od-
dělení strukturální podnikové statis-
tiky Axel Behrens.  Zahraniční delegaci 
přijala předsedkyně ČSÚ Iva Ritsche-
lová. Na dvoudenním semináři se pak 
za účasti pracovníků ČSÚ a České ná-
rodní banky diskutovalo o strategic-
kých otázkách evropské podnikové 
statistiky. Více informací o tomto té-
matu se dozvíte z rozhovoru s Marií-
-Helenou Figueira na str. 12. 
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Statistici se zaměří 
na zdraví obyvatel
Od poloviny června 2014 až do konce ledna 2015 tazatelé ČSÚ osloví zhruba deset 
tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let, zda se chtějí zúčastnit Evropského 
výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Hana Morávková, oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení, Šárka Daňková, ÚZIS ČR 

V ýběrová šetření o zdravotním 
stavu obyvatel mají v České 
republice dlouholetou tradici, 

provádí se již od roku 1993. Dosud se 
jich uskutečnilo pět – poslední v roce 
2008. Všechna šetření realizoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky 
České republiky ve spolupráci se za-
hraničními i národními partnery. Le-
tos bude jedním z hlavních partnerů 
i ČSÚ se svojí profesionální tazatel-
skou sítí.

Hlavní význam šetření spočívá 
v tom, že umožňuje informace navzá-
jem provázat a sledovat např. zdraví 
podle socio-ekonomických charakte-
ristik, využívání zdravotní péče s ohle-
dem na zdravotní stav pacienta, zdraví 
ve vztahu k charakteristikám život-
ního stylu. 

Shodné otázky

Podobná národní dotazníková šet-
ření o zdraví (Health Interview Sur-
vey – HIS) byla prováděna ve většině 
zemí Evropské unie. Jelikož se však od 
sebe lišila v celé řadě aspektů, s potře-
bou harmonizace vzniklo Evropské 
výběrové šetření o zdravotním stavu 
s jednotnými dotazovacími nástroji 
a postupy. Výsledky je tudíž možné me-
zinárodně srovnávat.

Čeká nás druhá vlna šetření

V letech 2007–2010 se uskutečnila 
první vlna šetření EHIS. Zúčastnilo se 
jí celkem 17 evropských zemí včetně 
ČR (v roce 2008). Druhá vlna tohoto 
šetření v roce 2014 je již ošetřena legis-
lativním rámcem – Implementačním 

nařízením č. 141/2013 ze dne 19. února 
2013, kterým se provádí nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1338/2008 o statistice Společenství 
v oblasti veřejného zdraví a bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. 

Jak se data využívají 

Získaná data se využívají jednak pro 
výzkumné účely, dále pak pro formo-
vání politik v oblasti zdraví a k moni-
torování národních i mezinárodních 
programů podpory veřejného zdraví.

Data jsou významným zdrojem 
podkladů pro projekt Monitorování 
zdravotnických ukazatelů v evrop-
ském společenství European Commu-

nity Health Indicators Monitoring – 
ECHIM (více na http://bit.ly/RjknZ3).

Údaje jsou dále využívány jako je-
den ze zdrojů k výpočtu délky života 
ve zdraví v rámci projektu EHLEIS 
(více na http://bit.ly/1kfR9Bp) a také 
ke sledování nerovností Výborem pro 
sociální ochranu (SPC) s ohledem 
na sociální začleňování, zdravotní 
a dlouhodobou péči a důchody.

Výsledky prováděných šetření byly 
obvykle prezentovány formou po-
drobné publikace vydané Ústavem 
zdravotnických informací a statis-
tiky České republiky. V rámci šetření 
EHIS se data předávají také Eurostatu, 
který je uveřejňuje ve své databázi 
(více na http://bit.ly/1eKIdTj). 

Šetření s okamžitým 
benefi tem pro respondenta

Respondenti EHIS, kteří letos dosáh-
nou 25 až 64 let, dostanou možnost 
zúčastnit se i průzkumu zdravotního 
stavu (European Health Examination 
Survey – EHES). Jeho cílem je zjistit 
zdravotní stav a zdravotní rizika u ev-
ropské dospělé populace.

Zdravotník, např. lékař nebo zdra-
votní sestra, vyšetří respondenta – 
změří jeho výšku, hmotnost, obvod 
pasu, krevní tlak, odebere a zajistí 
analýzu krve (zjišťuje se celkový a HDL 
cholesterol a glykovaný hemoglobin 
pro stanovení dlouhodobé hladiny 
glukózy). Výsledky vyšetření mu pak 
sdělí a společně s ním probere mož-
nosti, jak zlepšit jeho zdravotní stav. 
Šetření EHES zajišťuje Státní zdra-
votní ústav. 

Více na http://bit.ly/1mbXMva. 

CO EVROPSKÉ VÝBĚROVÉ 
ŠETŘENÍ O ZDRAVÍ SLEDUJE

nická onemocnění, dlouhodobé 
omezení aktivit ze zdravotních dů-
vodů, duševní zdraví, apod.

votní péče akutní, lůžkové i preven-
tivní, spokojenost se zdravotnickým 
systémem, výdaje.

nosti, kouření, konzumace alko-
holu, fyzická aktivita, stravovací 
návyky. 

mografické charakteristiky respon-
denta – věk, pohlaví, nejvyšší 
dosažené vzdělání, rodinný stav, 
obvyklé ekonomické postavení.
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Fluktuace v ČSÚ na 
historickém minimu 
Odborný statistik potřebuje k získání erudice ve své práci v Českém statistickém úřadě 

na úřadě. V roce 2013 byla nejnižší od roku 2005. 

Jana Kostková, ředitelka odboru personalistiky a mezd 

Zatímco v roce 2008 dosáhla 
míra fluktuace 19,0 % a z úřadu 
s průměrným evidenčním po-

čtem zaměstnanců 1 709,9 odešlo 325 
pracovníků, v roce 2013 jich odešlo 
jen 85 z 1 368,5. Míra fluktuace vloni 
dosáhla 6,2 %. 

Podle odborníků z oblasti řízení 
lidských zdrojů se za zdravou fluk-
tuaci v organizaci považuje hodnota 
v rozmezí pěti až sedmi procent, což 
Český statistický úřad beze zbytku 
splnil. V poslední době odchází jen 
velmi málo zaměstnanců z vlastního 
rozhodnutí, a to včetně odchodu do 
starobního důchodu. Nejvíce lidí od-
chází z pracovního poměru do tří let 
od svého nástupu.

Stabilizace zaměstnanců

Vývoj fluktuace ukazuje, že se v po-
sledních třech letech počet zaměst-
nanců v ČSÚ ustálil. Práce odborného 
statistika má však svá specifika. Bez 
dlouholeté odborné statistické praxe 
nemůže získat potřebné znalosti a jis-
totu v tom, co dělá. Délka pracovního 
poměru více než jedné třetiny zaměst-
nanců trvá do deseti let,  druhé třetiny 
od deseti do dvaceti let. Déle než dva-
cet let pracuje v Českém statistickém 
úřadě více než čtvrtina zaměstnanců. 

Z pohledu organizační struktury 
však bylo v roce 2013 v jednotlivých 
organizačních skupinách věkové slo-
žení zaměstnanců velmi rozdílné.

Služebně nejstarší zaměstnanci pra-
covali na krajských správách úřadu. 
Tito pracovníci již léta téměř „nepře-
sluhují“ a odcházejí do starobního 
důchodu bezprostředně po vzniku 
nároku. Jedním z důvodů může být 

psychická náročnost vykonávané čin-
nosti, a to zejména pak práce tazatele 
v domácnostech. Naopak služebně 
nejmladší pracují v ústředí organizace 
v Praze na Skalce.  

Nejvyšší podíl zaměstnanců do tři-
ceti let pracuje v sekcích demografie 
a sociálních statistik, dále pak mak-
roekonomických a produkčních sta-
tistik. Na krajských správách je nej-
mladších pracovníků nejméně. 

Naopak nejvyšší podíl zaměstnanců 
61 a víceletých je v sekci produkčních 
statistik a v útvarech přímo řízených 
předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou.  

Více vysokoškoláků

V průběhu posledních deseti let se 
vzdělanostní struktura zaměstnanců 
významně měnila. Vloni poprvé v his-
torii Českého statistického úřadu pře-
výšil podíl zaměstnanců s vysokoškol-
ským vzděláním podíl pracovníků se 
středoškolským vzděláním.     

Přestože jsou již několik let na 
pracovní pozice přijímáni zaměst-
nanci, kteří pro výkon práce splňují 
předepsaný stupeň vzdělání, po-

čet výjimek ze vzdělání byl stále po-
měrně vysoký. Proto byla v roce 2011 
stanovena nová pravidla, jejichž cí-
lem bylo podstatně snížit výjimky 
ze vzdělání. Výsledek na sebe nene-
chal dlouho čekat. Počet výjimek po-
klesl, zvýšil se počet studujících při 
zaměstnání. Studium zatěžuje nejen 
samotné pracovníky, ale i ČSÚ. Z to-
hoto pohledu lze tedy možnost do-
sažení odpovídajícího stupně vzdě-
lání považovat za významný benefit, 
který úřad svým zaměstnancům po-
skytuje. Kromě toho pečuje o od-
borný rozvoj všech zaměstnanců 
úřadu. Proto je jednou z jeho prio-
rit plán vzdělávání, který odbor per-
sonalistiky a mezd připravuje každý 
rok na základě požadavků manage-
mentu. Kurzy pak lektorují jak za-
městnanci ČSÚ, tak externí lektoři. 
Jednotliví pracovníci jsou rovněž vy-
síláni na odborné kurzy mimo úřad.

Péče o odborný rozvoj zaměst-
nanců se vždy považovala za jednu ze 
silných stránek úřadu. Ovšem hlavní 
odpovědnost za svůj odborný rozvoj 
mají pracovníci Českého statistického 
úřadu sami. 
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KRÁTCE

Za 1. čtvrtletí 2014 se v Německu pro-
dalo 20,5 hektolitrů piva. Meziročně se 
prodej nápoje zvýšil o 2,8 %. Více na 
http://bit.ly/1iHv2Hn.

Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj doporučila Nizozem-
sku, které čelí zvyšujícím se výdajům na 
sociální péči, aby více motivovalo firmy 
k zaměstnávání osob ve vyšším věku. 
Zároveň je nutné inspirovat i starší lidi, 
aby nepřestali mít chuť pracovat. 

Více na http://bit.ly/1nrsJIr.

Na stránkách indonéského statistické-
ho úřadu mohou uživatelé najít novinku 
– informace o vývoji klimatu v této roz-
sáhlé ostrovní zemi. K dispozici je za-
tím časová řada od roku 2000 do roku 
2012, i když ne vždy jsou údaje kom-
pletní. Více na http://bit.ly/1mkYoyO.

V roce 2012 dosáhly výdaje na výzkum 
a vývoj v německých výzkumných cent-
rech, která se nacházejí mimo univerzity, 
11,3 mld. eur. Meziročně výdaje vzrostly 
o 3,3 %. Počet jejich zaměstnanců, který 
přepočten na celé úvazky dosáhl téměř 
96 tis. osob, se meziročně zvýšil o 2,4 %. 

Více na http://bit.ly/PQFSz7.

Podle islandského statistického úřadu 
je finanční situace islandských mužů, 
kteří žijí osaměle, horší než situace do-
mácností, které tvoří osaměle žijící ženy. 

Více na http://bit.ly/1ucxvy8.

Březnová míra nezaměstnanosti se 
v zemích EU28 pohybovala od 4,9 % 
v Rakousku až po 25,3 % ve Španělsku. 
Údaje za Řecko nejsou zatím k dispozi-
ci. Nezaměstnanost za celou Unii činila 
v březnu 10,5 %. 

Více na http://bit.ly/PWH581.

Na 17. zemědělském fóru Organiza-
ce pro výživu a zemědělství v marockém 
Meknesu hovořili účastníci o stále větším 
vlivu klimatických změn na produkci po-
travin. Více na http://bit.ly/1iKvNKO.

Statistický institut při UNESCO v analý-
ze věnované rozvoji univerzitního vzdělá-
vání v Asii uvádí, že podíl studentů, kteří 
v Asii studují na soukromých univerzitách, 
dosahuje téměř 40 % a pohybuje se od 
15 % ve Vietnamu až po 81 % v Jižní 
Koreji. Více na http://bit.ly/1iilke8.

Evropská unie na vrcholu 

V roce 2011 se země EU28 podílely 
18,6 % na tvorbě světového hrubého 
domácího produktu (podle parity 
kupní síly). Druhé místo patřilo Spo-
jeným státům americkým s 17,1 %, 
třetí místo obsadila Čína s téměř 15% 
podílem. Tyto tři ekonomiky tak tvo-
řily více než polovinu světového hru-
bého domácího produktu, uvádí ve 
své dubnové zprávě Eurostat. Podíly 
dalších 13 zemí (mimo země EU28) se 
pohybovaly mezi 6,4 % (Indie) a 1,0 % 
(Tchaj-wan). Na všechny ostatní eko-
nomiky ve světě tak v roce 2011 zbý-
valo 17,5 % celosvětového hrubého 
domácího produktu. 

Vyššího hrubého domácího pro-
duktu na obyvatele než v EU28 do-
sáhly ve Spojených státech americ-
kých – více než 1,5násobek unijního 
průměru – a dále v Saúdské Arábii, 
Austrálii, Kanadě a na Tchaj-wanu. Po-
slední zemí, v níž byl tento makroeko-
nomický ukazatel vyšší než v EU28, 
bylo Japonsko. Celosvětový hrubý do-
mácí produkt dosahoval v roce 2011 
pouze 40 % unijního průměru.

Více na http://bit.ly/1nPkJnA. 

Na světě ročně zemřou tři 
miliony novorozenců
V důsledku komplikací v těhotenství 
či při porodu umírá podle Organi-
zace spojených národů na světě ka-
ždé dvě minuty jedna žena. Za jeden 
rok je tak těhotenství či porod příči-
nou úmrtí zhruba 287 tis. žen. Kromě 
nich zemřou ročně také asi tři miliony 
novorozenců. 

Prenatální péče a přítomnost při 
porodu – to jsou služby, které na světě 
poskytují tisíce porodních asisten-

tek a i mnozí další školení pracovníci. 
Organizace spojených národů odha-
duje, že díky nim se ročně podaří za-
chránit 3,6 mil. životů. Přítomnost 
školené osoby při porodu (nemusí jít 
vždy o lékaře) je nejdůležitějším fak-
torem pro přežití matky a jejího dítěte. 
Každé třetí dítě však přichází na svět 
bez odborné pomoci. Právě tato sku-
tečnost se připomíná při příležitosti 
Světového dne porodních asistentek, 
který připadá na 5. května.

Více na http://bit.ly/1j2wvs8. 

Uživatelů internetu budou  
už tři miliardy
Mezinárodní telekomunikační unie 
ve své dubnové zprávě odhaduje, 
že na konci roku 2014 počet uživa-
telů internetu překročí tři miliardy, 
tj. 40 % světové populace. Třetina 
bude z vyspělých zemí, zbývající dvě 
třetiny ze zemí třetího světa. A právě 
v nich žije 90 % těch, kteří zatím pří-
stup k internetu nemají. Čím dál více 
je pro přístup k síti využíváno mo-
bilní širokopásmové připojení. Tento 
rozvoj souvisí především se stále ros-
toucím počtem uživatelů mobilních 
telefonů v Asii a Africe. Trh s mo-
bilním připojením je vůbec jedním 
z nejrychleji rostoucích tržních od-
větví a podle odhadu Mezinárodní 
telekomunikační unie se i v roce 
2014 bude pohybovat ve dvoucifer-
ných číslech. I ti, kteří doposud po-
užívali pevného připojení, dávají po-
stupně přednost bezdrátovému. Od 
roku 2009 se totiž počet pevných te-
lefonních linek na celém světě snížil 
o sto milionů. 

Více na http://bit.ly/1j74OOW. 



UDÁLOSTI ZE SVĚTA

D íky klimatickým či půdním 
požadavkům na pěstování 
je možná produkce banánů 

pouze v tropických oblastech. Většina 
z nich se však spotřebuje v jiných čás-
tech světa.

Vedoucí postavení mezi exportéry 
si podle Organizace pro výživu a ze-
mědělství dlouhodobě udržuje Ekvá-
dor (30 % světového vývozu), násle-
dují Filipíny (16 %) a Kostarika (12 %). 

V roce 2012 mezi největší svě-
tové dovozce banánů patřily Spojené 
státy americké (27 %), Evropská unie 
(27 %), Rusko (8 %), Japonsko (7 %) 
a Čína (4 %).

Do Evropy z Jižní Ameriky

Do zemí Evropské unie se banány do-
váží především z Ekvádoru, Kolumbie 
a Kostariky. Ale například Francie do-
váží banány z Pobřeží slonoviny či ze 
Surinamu. Mezi roky 2011 a 2012 se 
množství banánů dovážených do Ev-

ropské unie snížilo o necelá tři pro-
centa, ale dovoz z Dominikánské re-
publiky a Panamy poklesl meziročně 
o desetinu. Naopak dovoz této tro-
pické plodiny z Belize vzrostl o 40 %. 
Tato středoamerická země se však na 
unijním dovozu podílela pouze 99 tis. 
tunami, což představovalo pouhá dvě 
procenta dovozu do Unie. 

Zhruba osmina banánů, které se 
v roce 2012 ve státech Evropské unie 
spotřebovaly, také ze zemí EU27 
pocházela. 

Největším pěstitelem 
banánů v EU je Španělsko

Španělské banány rostou na plan-
tážích Kanárských ostrovů. Ty fran-
couzské zase na území zámořských 
ostrovů Martinik a Guadeloupe. 
Opravdu evropské banány tak rostou 
ve větším množství pouze v Řecku 
a na Kypru. Ekonomika mnohých 
zemí je na produkci banánů závislá, 

a tak se tyto státy snaží podporovat 
domácí překupnické firmy a malé ro-
dinné farmy, aby v těžké konkurenci 
s velkými nadnárodními podniky 
obstály. 

Organizace pro výživu a zeměděl-
ství ve své dubnové zprávě uvádí, 
že tři největší společnosti obchodu-
jící s banány (ChicquitaFyffes, Dole 
a Del Monte) měly v 80. letech té-
měř dvoutřetinový (65,3 %) podíl 
na trhu. V roce 2013 ale jejich podíl 
jen o málo převyšoval jednu třetinu 
(36,6 %). V roce 2002 prvních pět ob-
chodníků s banány ovládalo 70 % ce-
losvětového trhu, v roce 2013 už to 
bylo pouze 44,4 %. 

Velké obchodní řetězce ve Spoje-
ných státech amerických a v Evrop-
ské unii se stávají důležitými hráči na 
banánovém trhu, neboť stále častěji 
nakupují od menších lokálních ob-
chodníků nebo dokonce i od přímých 
pěstitelů. 

Více na http://bit.ly/1omLXPY. 

Trh s banány se mění
Banány jsou důležitou součástí světového obchodu se zemědělskými komoditami. 
Z hlediska objemu finančních prostředků jim patří třetí místo za pšenicí a kávou.

Eva Kačerová, odbor vnější komunikace

Hledáte statistické informace? 

NAVŠTIVTE ÚSTŘEDNÍ 
STATISTICKOU KNIHOVNU
A PRODEJNU ČSÚ

library.czso.cz

Jediná statistická knihovna v České republice vám nabízí ucelený fond českých 
i zahraničních statistických publikací. V prodejně si můžete zakoupit publikace, 
CD nosiče a časopisy, které vydává Český statistický úřad.

OTEVÍRACÍ DOBA

po a st: 8 — 17 hodin
út a čt: 9 — 12 a 13— 15 hodin
pá: 9 — 12 hodin 

KDE NÁS NAJDETE

v přízemí budovy Českého statistického úřadu:
Na padesátém 81, Praha 10 
(vedle stanice trasy Metra A Skalka). www.czso.cz



12 05/2014 – ROČNÍK 4 – STATISTIKA&MY

ROZHOVOR

Statistika je veřejností vnímána jako 
něco stabilního, přitom společnost 
a ekonomika se stale mění. Co je 
z pohledu Eurostatu dnes největší 
výzvou pro podnikovou statistiku? 
V současné době pozorujeme nárůst 
příhraničních toků a roztříštěnost vý-
robních procesů. Evropa se vzpama-
tovává z finanční krize. Všechny tyto 
jevy zdůraznily, že je nutné zlepšit 
měření globalizované produkce a vy-
tvořit pro něj systémový rámec. Stále 
větším problémem jsou nadnárodní 
skupiny podniků, které jsou z hlediska 
čistě národních statistik obtížně ucho-
pitelné a měřitelné. Realistické vní-
mání činnosti těchto skupin je možné 
pouze globálně, tedy na celosvětové 
nebo alespoň na celoevropské úrovni.

Globalizace však není jedinou vý-
zvou. Stejně jako ostatní statistiky i ta 
podniková musí čelit vzrůstajícím po-
žadavkům na stále detailnější, aktuál-
nější a ucelenější informace. Přitom fi-
nanční a personální zdroje, které jsou 
k dispozici, jsou stále omezenější. Je 
třeba snižovat náklady i zátěž respon-
dentů. Řešením je „industrializovaný“ 
přístup založený na vyšší standardi-
zaci a opakovaném využívání existu-
jících dat. 

Připravuje Evropský statistický sys-
tém nějaká řešení na výše zmiňované 
výzvy v podnikové statistice? 
Už v roce 2009 Eurostat spustil pro-
gram MEETS, což je zkratka pro Mo-
dernizaci evropské podnikové sta-
tistiky a statistiky mezinárodního 
obchodu. Ten byl reakcí na dřívější 
Sdělení komise Evropskému parla-
mentu a Rady o metodě tvorby sta-
tistiky Evropské unie, které je známé 

jako “Vize”. Výsledky programu ME-
ETS pak byly integrovány do ně-
kterých infrastrukturních projektů 
Evropského statistického systému za-
měřených na podporu Vize. Tyto pro-
jekty započaly v roce 2012 a můžete je 
znát pod zkratkou VIP. Momentálně 
Evropský statistický systém absolvo-
val důkladnou diskuzi, která vedla 
k revizi původní Vize i VIP programů. 
Ty by se měly proměnit ve Vizi 2.0 
a VIP program 2.0, pokud tedy před-
ložené návrhy v květnu potvrdí Výbor 
evropského statistického systému. I ve 
Vizi 2.0 je globalizace považována za 
jednu z hlavních priorit. Proto se oče-
kává, že v oblasti podnikové statistiky 
budou pokračovat dva velké VIP pro-
jekty, a to SIMSTAT a ESBRs. 

Paralelně Eurostat připravuje Rám-
cové nařízení o integraci podnikové 
statistiky, tzv. FRIBS, které se pragma-
tickým způsobem pokouší zlepšit ko-
herenci, kvalitu a efektivitu podnikové 
statistiky v rámci Evropského statistic-
kého systému. Tento nový, jednotný 
právní předpis, který bude pokrývat 
většinu oblastí podnikové statistiky, 
vytváří předpoklady pro řešení pro-
blémů s konzistencí dat. I tady sta-
víme na práci, která byla odvedena 
v rámci programu MEETS.

Zmínila jste se o VIP projektech pod-
nikové statistiky. Jaký je smysl pro-
jektu SIMSTAT?
SIMSTAT je velmi pragmatický pro-
jekt, který se zrodil z praktických po-
třeb. Obchod se zbožím uvnitř Unie 
se dnes sleduje prostřednictvím In-
trastatu. Jak asi víte, tento systém je 
drahý a jeho náklady se ročně vyšpl-
hají do výše 334 milionů eur. Předsta-

vuje také velkou administrativní zátěž 
pro podniky, kterou Komise odha-
duje na 317 milionů eur ročně. To je 
opravdu hodně a existuje tedy zřejmá 
potřeba systém zjednodušit a snížit 
zátěž respondentů. Přitom tradiční 
pokusy o zjednodušení, které byly za-
loženy na zmenšení velikostí výběrů, 
přinesly nedostatečné výsledky. Další 
alternativou může být tzv. single flow, 
v jehož rámci by se sledovala pouze 
jedna strana zahraničního obchodu, 
tedy dovoz nebo vývoz. Tento přístup 
ale nezískal podporu členských zemí 
kvůli nejistotě o kvalitě výstupů. 

Proto, když v roce 2011 Evropská 
rada požadovala přijetí účinných opat-
ření ke snížení zátěže respondentů při 
zachování kvality dat, přišel Eurostat 
s myšlenkou SIMSTAT. Jejím princi-
pem je, že členské země si budou po-
vinně vyměňovat mikrodata o vývozu 
zboží uvnitř Unie, čímž vznikne do-
datečný datový zdroj. Přestože má být 
výměna mikrodat povinná, jednotlivé 
členské země se mohou samy rozhod-
nout, zda a jak tato sdílená mikrodata 
využijí při vytváření statistiky o dovozu. 
To umožní každé členské zemi navrh-
nout metody podle vlastních potřeb. 
Současně budou zjednodušeny poža-
davky na hlášení o dovozu členských 
států. Předpokládáme, že kvalita infor-
mací o vývozu by se měla zlepšit i díky 
koncentrovanějšímu úsilí při sběru dat, 
jejich analýze a validaci.

A co další VIP projekt – ESBRs, tedy 
Evropský systém podnikových regis-
trů. Jaký ten má smysl?
Nařízení Evropské unie o registrech už 
od roku 2008 definuje kroky pro vytvo-
ření společného rámce pro podnikové 

Nadnárodní skupiny 
podniků jsou problémem
Koncem letošního dubna přijela na studijní návštěvu do Českého statistického úřadu 
ředitelka podnikové statistiky Eurostatu Maria-Helena Figueira. Při té příležitosti poskytla 
časopisu Statistika&My rozhovor.

Jan Ernest, vedoucí oddělení statistiky průmyslu
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registry, což zahrnuje i vznik EGR, tedy Evropského regis-
tru skupin podniků. Ten v současnosti pokrývá deset tisíc 
nadnárodních skupin, které jsou v Evropě aktivní. V roce 
2013 se Evropský statistický systém vydal ještě o krok dál 
– projekt ESBRs je zaměřený na vytvoření systému zcela 
propojených a vzájemně spolupracujících podnikových re-
gistrů. Jeho cílem je posílit a racionalizovat národní stati-
stické registry podniků, zlepšit fungování EGR a sdílet sta-
tistické služby. Součástí projektu je i evropský projekt na 
profilování, v jehož rámci se nově definují statistické pod-
niky v rámci nadnárodních skupin. Projekt si klade za cíl 
detailně vyprofilovat 600 největších nadnárodních skupin 
v Evropské unii a vytvořit automatizované procedury, které 
by se aplikovaly na menší skupiny. 

Odborná i laická veřejnost využívá data z Eurostatu, jenže 
ten asi nepracuje osamoceně. 
Jistěže ne. Již od samých počátků Evropské unie bylo jasné, 
že rozhodnutí o politikách Evropské unie a jejich plánování 
a realizace musí být založeny na spolehlivé a porovnatelné 
statistice. Proto byl postupně vybudován Evropský statis-
tický systém, jehož cílem je právě takové statistiky posky-
tovat na úrovni Unie.

Evropský statistický systém je partnerství mezi Eurost-
atem a národními statistickými institucemi. Zahrnuje 
rovněž země Evropského hospodářského prostoru – EEA 
a Evropského sdružení volného obchodu – EFTA. Člen-
ské státy sbírají údaje a sestavují statistiky jak pro účely 
národní, tak pro účely Unie. Systém funguje jako síť, ve 
které hraje Eurostat vedoucí roli při harmonizaci statis-
tik ve spolupráci s národními statistickými úřady. Práce 
Evropského statistického systému se soustřeďuje hlavně 
na oblasti, ve kterých má Evropská unie definované spo-
lečné politiky. 

Srdcem Evropského statistického systému je Výbor Ev-
ropského statistického systému, kterému předsedá Eu-
rostat a který se skládá ze zástupců národních statistických 
institucí členských států. Národní statistické instituce zemí 
EEA a EFTA se podílejí na jeho činnosti jako pozorovatelé. 
Kromě tohoto orgánu existuje celá řada skupin ředitelů, 
pracovních skupin a týmů.  

Máte představu o tom, jak bude vypadat podniková sta-
tistika za deset, dvacet let? 
Dokážu si představit, že v té době bude veškerá podniková 
statistika založena na velmi homogenních a aktuálních 
podnikových registrech s vyčerpávajícím pokrytím. Každá 
statistická jednotka v něm bude mít jednotný identifiká-
tor a tyto registry budou sloužit jako jednotný rámec pro 
statistická šetření. Bude možné správně měřit hospodář-
ské toky, které vytvářejí nadnárodní skupiny, a tudíž bude 
možné získat realističtější statistické ukazatele. Podniková 
statistika bude konzistentní a koherentní.

Využíváním sdílených statistických služeb a společné in-
frastruktury informačních technologií se zvýší efektivita pro-
dukčního systému podnikové statistiky a přitom se sníží zá-
těž respondentů. Roli přitom budou hrát i principy SIMSTAT 
zavedené pro statistiku zahraničního obchodu. 

MSc. Maria-Helena Figueira

V roce 1979 získala titul MSc. (Master of Science) 
z matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě 
Lisabonské university (Lisbon University). Svoji pro-
fesní kariéru začínala jako asistentka pro matematiku 
a statistku na Lisabonské technice (Lisbon Technical 
University), kde pracovala až do roku 1987. V tomtéž 
roce byla přijata do Evropské komise. Několik let 
se věnovala problematice statistiky cen a platební 
bilance v Eurostatu. Od roku 2000 byla téměř tři roky 
asistentkou generálního ředitele Eurostatu, potom 
vedoucí oddělení platební bilance a současně po dva 
roky zastávala funkci výkonné ředitelky národních 
a evropských účtů. 

V současné době řídí Direktoriát G, který zastřešu-
je podnikovou statistiku.

Stejně jako ostatní statistiky 
i ta podniková musí čelit 
vzrůstajícím požadavkům na 
stále detailnější, aktuálnější 
a ucelenější informace.
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P ro hodnocení výkonnosti jed-
notlivých dopravních oborů 
jsou v České republice k dis-

pozici nejen údaje popisující nomi-
nální vývoj tržeb (v běžných cenách), 
ale také údaje o tržbách ve stálých ce-
nách, tj. očištěné o vliv změn cenové 
hladiny. 

Po přepočtu do stálých cen se tržby 
ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně zvýšily 
o 8,7 %. Za celý rok 2013 byly o 4,2 % 
vyšší než v roce 2012. Růst přitom za-
znamenaly všechny dopravní obory 
s výjimkou poštovních a kurýrních 
činností. 

Ve 4. čtvrtletí 2013 se zvýšily tržby 
v dopravě (po očištění o vliv rozdíl-
ného počtu pracovních dní) mezi-
ročně v běžných cenách o 8,8 %. Neo-
čištěné tržby vzrostly o 7,9 %. 

Vyšší tržby (o 16,9 %) zaznamenalo 
skladování a tzv. vedlejší činnosti v do-
pravě, kam se řadí spediční služby, 
služby letišť a řízení leteckého provozu, 
služby parkovišť, přístavů, železnič-
ních stanic či autobusových terminálů 
a také manipulace s nákladem. Růst 
vykázala objemově nejvýznamnější 
silniční doprava (o 4,8 %) a také želez-
niční doprava (o 3,5 %). Naopak pokles 

STATISTIKA ODVĚTVÍ

Průmyslová produkce v březnu 2014 
v porovnání se stejným měsícem před-
chozího roku vzrostla o 8,7 %. Po sezón-
ním očistění byla oproti únoru stejného 
roku vyšší o 0,3 %.

Meziroční tržby za maloobchod  vzrostly 
o 1,3 % zejména z důvodu zvýšení pro-
deje nepotravinářského zboží. Na sníže-
ní tržeb za potraviny  mělo částečně vliv 
posunutí velikonočních nákupů na duben. 

Stavební produkce v březnu 2014 
vzrostla meziročně reálně o 12,8 %, 
očištěná od sezónních vlivů byla mezi-
měsíčně nižší o 1,1 %. 

V březnu se počet přenocování v ho-
telech všech kategorií meziročně snížil 
o 6,4 % a hostů se ubytovalo o 3,9 % 
méně než vloni. Ubytovací statistika ve 
všech hromadných zařízeních v 1. čtvrt-
letí 2014 vykázala pokles počtu nocí 
o 2,6 % a příjezdů o 0,9 %.

Po očištění o vliv počtu pracovních dní 
se meziročně snížily tržby ve službách 
o 0,2 %. Největší vliv na to měly profes-
ní, vědecké a technické činnosti, které 
klesaly nepřetržitě již 14 měsíců.

Tržby v dopravě rostly 
především koncem roku
Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně 
zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných 
cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla 
doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou 
v předchozím roce.

Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky dopravy, informačních a komunikačních činností

+8,7 %
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Meziroční index, běžné ceny 
(očištěno o vliv počtu 
pracovních dní, v %)

87,1 až 100,0

100,1 až 101,0
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101,5 %

ČR
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*) Pozn.: Data nejsou k dispozici.

Zdroj: Eurostat (k 10. 4. 2014)

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2013
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tržeb byl zaznamenán ve vodní do-
pravě (o 3,1 %). O 3,9 % nižší tržby vy-
kázala ve 4. čtvrtletí, po dvou čtvrtletích 
růstu, letecká doprava. Poštovní a ku-
rýrní činnosti pokračovaly v poklesu 
(nyní o 4,0 %). Nejvyššího meziroč-
ního růstu tržeb v běžných cenách, ne-
jen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok 2013, 
dosáhla doprava v prosinci (o 14,5 %). 
Bylo to však ovlivněno nízkou základ-
nou v prosinci předchozího roku.

V EU28 se ve 4. čtvrtletí tržby v do-
pravě zvýšily meziročně o 1,5 % (po 
očištění o vliv pracovních dní). Tržby 
klesly pouze čtyřem členským ze-
mím: Německu, největší ekonomice 
EU (o 0,7 %), Finsku (o 1,7 %), Kypru 
(o 4,6 %) a dvouciferný pokles vyká-
zalo, díky vysoké základně v roce 2012, 
Estonsko (o 12,8 %). 

Obdobně vysokého tempa růstu 
jako v České republice dosáhlo Polsko, 
Litva a Rumunsko. Dvouciferný nárůst 
byl evidován na Slovensku a v Maďar-
sku (11,4 %, resp. 16,4 %). Poprvé od 
počátku roku 2012 se zvýšily tržby za 
dopravu také v Řecku a Španělsku.

Španělsko hlásilo pokles

Za celý rok 2013 se tržby v dopravě 
v rámci EU28 zvýšily o 1,0 %, což byl 
pomalejší růst v porovnání s předcho-
zími „pokrizovými“ lety (+1,2 % v roce 
2012, +5,7 % v roce 2011 a +5,6 % 
v roce 2010). 

Z pětice největších ekonomik v ob-
lasti dopravy klesly tržby pouze Špa-
nělsku (o 0,4 %), Německu a Itá-
lii stagnovaly, rostly Francii (o 0,5 %) 
a Spojenému království (o 3,5 %). 

Nejvyšších meziročních nárůstů do-
sáhlo Slovensko (o 10,5 %), Rumun-
sko (o 9,9 %) a Maďarsko (o 9,7 %). Po 
předchozích úspěšných letech klesly 
tržby severským a pobaltským zemím 
(vyjma Litvy, kde vzrostly o 8,2 %). Pá-
tým rokem v řadě klesaly tržby z do-
pravy Řecku a Kypru.

V České republice se v roce 2013 
tempo růstu dopravy postupně zrych-
lovalo a dosáhlo průměrného růstu 
2,6 %. Růst tržeb byl nižší než v letech 
2010–2011, v porovnání s rokem 2012 
byl ale o 0,1 procentního bodu vyšší. 

Z hlediska jednotlivých oborů do-
pravy se v roce 2013 nejvíce dařilo 
skladování a vedlejším činnostem 
v dopravě (růst o 5,2 %), a to díky vy-
sokému růstu ve 4. čtvrtletí. Letecká 
doprava byla úspěšná ve 2. a 3. čtvrt-
letí a celoročně vzrostla o 2,9 %. Vyšší 
tržby zaznamenala též silniční do-
prava (o 2,3 %) a železniční doprava 
(o 0,8 %). Naopak již druhým rokem 
klesaly tržby poštovním a kurýrním 
činnostem (nyní o 4,8 %) a šestým ro-
kem vodní dopravě (nyní o 3,6 %).

V zastoupení jednotlivých doprav-
ních oborů je v České republice nejvý-
znamnější silniční doprava, které při-
padá 44,1% podíl na tržbách. Druhým 
nejvýznamnějším oborem (35% podíl) 
je skladování a vedlejší činnosti v do-
pravě. Přibližně stejně velké podíly 
má železniční doprava (6,4 %), poš-
tovní a kurýrní činnosti (6,1 %) a le-
tecká doprava (6,0 %). Na potrubní 
dopravu připadá 2,2 %. Nedostatek 
splavných řek v České republice stojí 
za zanedbatelným podílem vodní do-
pravy (0,1 %). 

Zdroj: Eurostat
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Tržby v dopravě v letech 2010–2013 (běžné ceny, sezónně očištěno) KONJUNKTURÁLNÍ 
PRŮZKUM V ČR:  
DUBEN 2014

V České republice byl souhrnný indiká-
tor důvěry (indikátor ekonomického sen-
timentu) meziměsíčně vyšší o 0,2 bodu 
vlivem zvýšení důvěry mezi spotřebiteli. 
Mezi podnikateli se důvěra téměř ne-
změnila. Oproti hodnotám z dubna 
2013 je souhrnný indikátor důvěry vyšší.  

V České republice se indikátor důvěry 
v průmyslu v dubnu zvýšil o 0,3 bodu 
a i v meziročním srovnání je vyšší.

Ze šetření o investiční činnosti v dubnu 
vyplynulo, že podniky ve zpracovatel-
ském průmyslu očekávají pro rok 2014 
růst investic o zhruba 8,0 % v porovnání 
s předchozím rokem.

Indikátor důvěry v obchodě se v ČR 
v dubnu meziměsíčně zvýšil o 2,3 bodu 
a v meziročním srovnání je vyšší.

Indikátor důvěry ve stavebnictví se 
v dubnu meziměsíčně zvýšil o 5,0 bodů. 
I když je v meziročním srovnání vyšší, 
zůstává dál v hluboce záporných hod-
notách.

+0,2 bodu

PRŮMYSL 

+0,3 bodu

OBCHOD 

+2,3  bodu

STAVEBNICTVÍ 

+5,0 bodu

INVESTICE 

+8,0 %
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Výsledek zahraničního obchodu se 
zbožím se v březnu výrazně zlepšil.  
Přebytek vývozu nad dovozem činil 
23,8 mld. Kč díky zvýšení přebytku 
u obchodu s automobily o 8,5 mld. Kč.  

Trh práce ožívá. Obecná míra nezaměst-
nanosti osob ve věku 15–64 let klesla 
v 1. čtvrtletí na 6,9 % ze 7,5 % ve stej-
ném období 2013. Její velmi mírné zvý-
šení o 0,1 p. b. bylo nejnižším přírůstkem 
mezi 1. a 4. čtvrtletím předchozího roku 
za posledních šest let. Významně ubylo 
i dlouhodobě nezaměstnaných (mezi-
ročně o téměř 23 tis. osob, ve 4. čtvrtletí 
2013 činil úbytek 12 tis. osob). Míra za-
městnanosti roste meziročně nepřetržitě 
již více než tři roky za sebou (68,1 % osob 
ve věku 15–64 let v 1. čtvrtletí 2014).

Inflace neroste. Tempo růstu cen pro spo-
třebitele se v dubnu snížilo meziročně 
na +0,1 % z + 0,2 % v každém z před-
chozích tří měsíců. Značně poklesla dy-
namika cen potravin (na +3,3 % oproti  
+3,7 % v březnu a +4,2 % v únoru) i al-
koholu a tabáku (na 2,5 % z březnových 
4,5 %). Meziročně níže zůstaly ceny by-
dlení a služeb s ním spojených, ceny za 
telekomunikační služby a také ceny za 
zboží pro vybavení domácností.  

Podle odhadu HDP ekonomika stoupla 
v 1. čtvrtletí meziročně o 2,0 %. Oproti 
4. čtvrtletí 2013 se HDP se nezměnil.

S oukromé firmy a veřejné kor-
porace v ČR, které vyrábějí 
zboží nebo poskytují služby 

nefinančního charakteru, investo-
valy v poměru ke své  vytvořené hrubé 
přidané hodnotě tolik, že se ze zemí 
EU28 umístily v roce 2012 na třetí nej-
vyšší příčce. Za rok 2013 ještě roční 
data známa nejsou, avšak během 
roku míra investic v ČR narůstala až 
na 28,2 % ve 4. čtvrtletí, tj. nejvíce ze 
všech zemí EU s dosažitelnými daty.

Ovšem dlouhodobě obecně platí, 
že vysoká míra investic je typická spíše 
pro země, které ještě nemají dost „na-
investováno“ a ekonomicky vyspělejší 
země teprve dohánějí. To se týká Slo-
venska (27,5 %) nebo Lotyšska (25,3 %). 
Například míra investic nefinančních 
podniků v Německu činila v roce 2012 

jen 17,1 %. Tato nejsilnější evropská 
ekonomika překonala hranici 19,0 % 
v posledních deseti letech jen v době 
vrcholící konjunktury (2007 a 2008). 

V relaci ke svému ekonomickému 
výkonu investují velmi málo nefi-
nanční podniky v Irsku (v posledním 
čtvrtletí 2013 jen 11,9 % proti 10,0 % za 
celý rok 2012). Propad investic v této 
relaci zaznamenalo Španělsko (na 
21,2 % z 24,1 %) a také Finsko, Portu-
galsko a Itálie, kde v roce 2012 přesa-
hovala míra investic 20 %. Růst kromě 
České republiky a Irska vykázaly i Ni-
zozemsko, Spojené království a Fran-
cie. Podle úhrnného údaje však za 
celý rok 2013 klesla míra investic ne-
finančních podniků v EU28 na 19,1 % 
z 19,7 % v roce 2012 (v eurozóně na 
19,2 % z 19,9 %). 

Zdroj: Eurostat (k 30. 4. 2014)
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Míra investic nefi nančních podniků v EU ve 4. čtvrtletí 2013

Míra investic fi rem v EU níž
I přes dva roky trvající recesi je míra investic nefinančních 
podniků v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Drahomíra Dubská, vedoucí oddělení svodných analýz

MAKROINDIKÁTORY

6,9 %
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

+23,8 mld. Kč 

OBCHODNÍ BILANCE
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Maloobchod 
ovlivňují velké 
podniky 

18
Internetový 
prodej roste

21
Za co u nás cizinci 
utrácejí?

23
Úskalí statistiky 
maloobchodu

24

Velké maloobchodní 
organizace musí čelit 
konkurenci malých, 
flexibilnějších podniků 
a novým formám 
distribuce zboží.

V roce 2013 vlastnilo 
počítač a přístup 
k internetu 67 % 
domácností. To se také 
promítlo do nákupního 
chování spotřebitelů.

Během pobytu v ČR 
v roce 2012 utratil 
průměrně turista za 
den 1 369 Kč. Nejvíce 
utráceli Rusové.

Obtížnost či dokonce 
nemožnost rozlišit 
velkoobchodní tržby 
od maloobchodních 
se nejvíce ukazuje na 
prodeji automobilů.
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Maloobchod ovlivňují 
velké podniky 
Velké maloobchodní podniky si vydobyly na trhu významnou pozici. To však 

distribuce zboží.

Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, Marcela Mašátová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, pohostinství a ubytování

P o rozpadu socialistického cen-
tralizovaného maloobchodu 
na počátku 90. let se vyrojila 

spousta malých obchůdků. Po počá-
tečním rozmachu malých rodinných 
prodejen přišlo období otevřených 
tržnic a tržišť, kde se nabízely zejména 
levné oděvy, elektronika, kosmetika, 
případně potraviny. Postupně jejich 
obliba klesala, a tak se úspěšní trhovci 
začali stěhovat do klasických kamen-
ných obchodů.

Ve 2. polovině 90. let začaly v České 
republice podnikat velké nadnárodní 
obchodní řetězce, které lákaly zákaz-

níky na nižší ceny a na pohodlný nákup 
veškerého sortimentu na jednom místě.

Struktura podniků 
se změnila 

Slučování velkých podniků v malo-
obchodě se projevilo také na tržbách 
a struktuře zaměstnaných osob – od 
roku 2005 se zvýšil jejich podíl zhruba 
o deset procent. Jestliže v roce 2005 
existovalo v ČR 90 podniků s více než 
249 zaměstnanci, do roku 2012 jejich 
počet stoupl na 107 (na celkových 
maloobchodních tržbách se podílely 

46 %, přičemž zhruba polovina z nich 
je svým sortimentem prodávaného 
zboží zařazena do smíšených nebo 
specializovaných prodejen s převa-
hou potravinářského zboží) a zaměst-
návaly 112 tis. zaměstnanců. Jejich 
vývoj v posledních letech však nebyl 
přímočarý. Řada řetězců v průběhu let 
z našeho trhu odešla, další se sloučily 
a některé střední podniky se rozrostly 
nad hranici s více než 249 zaměst-
nanci, takže se zařadily do kategorie  
velkých podniků.

Koncentraci podniků do větších 
celků dokazuje také porovnání je-

V roce 2012 dosáhli v průměru nejvyšší marže obchodníci ve stáncích a na trzích – 37,4 %.
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jich průměrné velikosti měřené po-
čtem zaměstnanců. Zatímco v roce 
2005 zaměstnávaly velké nespecia-
lizované řetězce s převahou potravin 
v průměru 1 418 zaměstnanců, v roce 
2012 to bylo již 1 827 zaměstnanců, 
přičemž počet podniků klesl z 51 na 
41. Naopak průměrná velikost vel-
kých nepotravinářských podniků se 
výrazně v průběhu času nezměnila. 
Počet zaměstnanců se pohyboval 
od 530 do 580. Celkový počet těchto 
podniků se zvýšil z 35 v roce 2005 na 
60 v roce 2012.

Mzdy a produktivita

Maloobchod patří dlouhodobě mezi 
odvětví s podprůměrnými mzdami. 
V roce 2012 zde činila průměrná 
hrubá měsíční mzda na přepočtené 
osoby 18 461 Kč, tj. 74 % průměrné 
mzdy v celém národním hospodář-
ství, přičemž mzdy přímo úměrně 
závisí na velikosti podniku. Nejnižší 
mzdu, v průměru 13 323 Kč měsíčně, 

si v roce 2012 vydělali zaměstnanci 
v podnicích s méně než deseti zaměst-
nanci. Podniky s 20 až 49 zaměstnanci 
vyplácely svým pracovníkům v prů-
měru 16 028 Kč měsíčně, podniky 
střední velikosti (50 až 249 zaměst-

nanců) 20 646 Kč a v největších podni-
cích (s 250 a více zaměstnanci) si lidé 
vydělali v průměru 21 890 Kč. 

Srovnání produktivity práce uka-
zuje, že ve velkých podnicích si za-
městnanci nejen vydělali více, ale že 
v nich byla také větší produktivita (při-
daná hodnota vytvořená jednou za-
městnanou osobou). Navíc se roz-

díl mezi velkými a malými podniky 
v uplynulých letech zvyšoval. Zatímco 
v roce 2005 vytvořila ročně jedna za-
městnaná osoba ve  velkém podniku 
přidanou hodnotu v průměru ve výši 
313 tis. Kč (což bylo o 42 tis. Kč nad 
celkovou průměrnou produktivitou 
v maloobchodě), v roce 2012 to bylo 
již 472 tis. Kč, tj. o celých 142 tis. Kč 
víc než průměr celého odvětví. Ve vý-
sledku to také znamená, že zatímco 
průměrný pracovník v maloobchodu 
vydělal svému zaměstnavateli v roce 
2012 v průměru 2,6 mil. Kč, ve velkých 
podnicích na jednoho pracovníka při-
padá téměř o jeden milion (947 tis. Kč) 
větší tržba.

Marže není zisk

Od roku 2008 průměrná marže na do-
sažených tržbách za zboží kolísá mezi 
23 a 24 %, v roce 2012 činila 23 %, 
tj. o 3 p. b. více než v roce 2005. Nej-
vyšší marži vykazují v posledních le-
tech nejmenší podniky – mezi 25 
a 27 %, nejnižší podniky střední veli-
kosti s 20 až 50 zaměstnanci, mezi 19 
a 21 %. Velké obchodní řetězce se svou 
marží zásadně neliší od průměru v ce-
lém maloobchodě. 

Procento marže se liší zejména 
podle sortimentu prodaného zboží. 
Obecně se předpokládá, že u rychlo-
obrátkového zboží (čerstvé potraviny, 

Obchodní marže, nazývaná někdy 
také obchodní rozpětí nebo obchodní 
přirážka, je rozdílem mezi tržbami za 
zboží (částkou, kterou dostane obchod-
ník od zákazníka) a náklady na pro-
dané zboží (částkou, kterou zaplatil 
obchodník na pořízení zboží). Přitom 
o obchodní marži lze mluvit pouze v pří-
padě prodeje zboží, nikoli prodeje vlast-
ních výrobků. Procento marže se pak vy-
počítá jako podíl marže na dosažených 
tržbách za zboží.

Stoprocentní marže znamená, že ob-
chodník získal zboží zcela zadarmo, nu-

lová, že prodal zboží za stejnou cenu, 
za jakou nakoupil, a v případě záporné 
marže musel obchodník prodat zboží za 
nižší cenu, než za jakou ho pořídil (např. 
v případech likvidace prodejny nebo ne-
prodejných zásob). 

Ekonomicky je pak marže de facto vý-
konem obchodníka, nikoliv jeho ziskem. 
Obchodník z této částky musí zaplatit veš-
keré další náklady spojené s prodejem 
svého zboží – dopravu, skladování, nájem 
prodejních prostor, mzdové náklady vy-
naložené na své zaměstnance, balicí ma-
teriál, energie a další. Obchodník, pokud 
prodej zboží pouze nezprostředkovává, na 
sebe bere za výrobce riziko, že nakoupené 
zboží neprodá, a musí hradit vzniklé ztráty. 

Zdroj: ČSÚ

Tržby maloobchodních podniků 
podle velikosti v roce 2012 (v %)
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Průměrná mzda v maloobchodě byla o čtvrtinu nižší než 
v celém národním hospodářství.
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zboží denní potřeby) tvoří zpravidla 
menší podíl z celkové ceny zboží, než 
je tomu u zboží dlouhodobé spotřeby 
či luxusních předmětů. Souvisí to, 
mimo jiné, i s vyššími náklady na skla-
dování zboží a s vyšší dobou obratu.

V roce 2012 vykázali nejnižší marži 
oproti průměru ze specializovaných 
prodejen maloobchodníci s pohon-
nými hmotami – 5,9 %. Zároveň doba 
obratu jejich zásob byla ve srovnání 
s ostatními obchodníky výrazně nižší 

– 17,3 dne oproti průměru 40,5 dne. 
Marže ostatních obchodníků ve spe-
cializovaných prodejnách se pohybo-
vala od 20,4 % v prodejnách s počí-
tačovým a komunikačním zařízením 
do 31,8 % v obchodě s výrobky pro 
kulturní rozhled a rekreaci. V tomto 
odvětví je také doba obratu zásob 
výrazně vyšší než v celkovém maloob-
chodě (v roce 2012 byla 97,5 dne). 

V nespecializovaných prodejnách 
vykázali obchodníci v průměru marži 

22,4 %, z toho nespecializované pro-
dejny potravin 22,0 %. 

Z pohledu forem prodeje dosahují 
nejvyšší marže obchodníci ve stán-
cích a na trzích – v roce 2012 v prů-
měru 37,4 %. V maloobchodě mimo 
prodejny, stánky a trhy, kam patří 
také maloobchod prostřednictvím 
internetu, dosahovala v roce 2012 
marže 25,7 %.

Marže a rentabilita

V maloobchodě v roce 2012 dosaho-
vali obchodníci průměrné rentability 
tržeb (tedy poměru hospodářského 
výsledku a celkových tržeb) 2,1 %.

Výrazně nižší rentabilitu tržeb ve 
srovnání s celým maloobchodem vy-
kazovaly velké podniky s 250 a více za-
městnanci. V roce 2012 byla nižší než 
v celkovém maloobchodě o více než 
třetinu a dosáhla jen 1,4 % z tržeb. Nižší 
rentability dosahovali velcí obchodníci 
napříč téměř všemi maloobchodními 
odvětvími, vyjma prodejen s ostatním 
zbožím (oděvy, obuv, zdravotnické 
a kosmetické zboží a další). 

Z porovnání průměrné rentability 
tržeb a podílu marže na celkových 
tržbách se ukazuje, že velikost podílu 
marže na celkových tržbách nemusí 
nic napovídat o ziskovosti neboli ren-
tabilitě. Například obchodníci s počí-
tači a komunikačním zařízením s pod-
průměrnou marží dosáhli v roce 2012 
nadprůměrné rentability, naopak ob-
chodníci s výrobky pro kulturu a re-
kreaci s jednou z nejvyšších marží 
vykázali rentabilitu pod průměrem 
celkového maloobchodu. 
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Vývoj marže a rentability v maloobchodě, kromě motorových vozidel (v %)

Porovnání marže v odvětví maloobchodu, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) v roce 2012

Odvětví Marže (v %) Rentabilita tržeb (v %)

Maloobchod celkem, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) 23,0 2,1

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.1) 22,4 1,9

Maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.2) 25,2 1,8

Maloobchodní prodej pohonných hmot (CZ-NACE 47.3) 5,9 0,0

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.4) 20,4 3,2

Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.5) 28,7 2,2

Maloobchod s výrobky pro kulturu a rekreaci ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.6) 31,8 1,8

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.7) 31,0 3,7

Maloobchod ve stáncích a na trzích (CZ-NACE 47.8) 37,4 22,3

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy (CZ-NACE 47.9) 25,7 3,3

Zdroj: ČSÚ

Porovnání vývoje obou veličin ukazuje, že zvýšení marže nepřináší obchodníkům 
vždy větší rentabilitu tržeb. Naopak necitlivé zvýšení marže určitého zboží, a tedy 
i jeho ceny, může vést ke snížení zájmu kupujících o daný výrobek. Také zvýšení ná-
kladů za energie, nájmy apod. vede obchodníky k nutnosti zvýšit marži. Pokud však 
náklady rostou rychleji a zájem kupujících klesá, ať už v důsledku zvýšení cen zboží, 
nebo snížení jejich kupní síly, rentabilita obchodníkům klesá. To bylo zřejmě příčinou 
skokového snížení rentability po roce 2008.
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Internetový prodej roste
V roce 2013 vlastnilo počítač a přístup k internetu 67 % domácností. Rozšíření 
informačních technologií se projevilo také v oblasti maloobchodu, kde se nakupování 
přes internet stalo novou formou prodeje, která se dynamicky rozvíjí.

Monika Brzobohatá, pracovnice oddělení statistiky obchodu, pohostinství a ubytování

P odíl celkových tržeb maloob-
chodu realizovaných prostřed-
nictvím internetu nebo zásil-

kové služby se na maloobchodu bez 
potravinářského zboží a pohonných 
hmot mezi roky 2005 a 2012 zvý-
šil o více než pět procent. Podíl této 
formy maloobchodního prodeje při-
tom ve sledovaném období bez vý-
kyvů kontinuálně stoupá.

Prodej rostl i za krize

Internetové obchody jako jedny 
z mála skupin maloobchodních pod-
niků vykazovaly rostoucí tendence 
i v obdobích, kdy domácnosti vlivem 
zhoršené ekonomické situace začaly 
šetřit, což se projevilo stagnací celko-
vých maloobchodních tržeb (ve stá-
lých cenách). Přestože od roku 2011 
dochází k mírnému oživení maloob-
chodu s nepotravinářským zbožím 
mimo pohonných hmot, růst celko-
vých tržeb v maloobchodě prostřed-
nictvím internetu nebo zásilkové 
služby je výrazně vyšší. Celkové tržby 

internetového maloobchodu ve stá-
lých cenách se zvýšily od roku 2010 do 
roku 2013 o téměř 50 procent. 

Rychlý rozvoj internetového ob-
chodování nastolil však další otázky, 
na které statistika členěná pouze po-
dle odvětvového třídění neuměla od-
povědět. A to konkrétně, jak se rozvíjí 
internetové obchodování oddělené 

od zásilkové služby, jak se rozvíjí u ob-
chodníků se specializovanými i ne-
specializovanými prodejnami a, v ne-
poslední řadě, jaký druh zboží se přes 
internet nejvíce prodává. 

Protože takové informace dosud 
chyběly, rozhodl se ČSÚ provést v roce 
2012 samostatné šetření zaměřené na 
zodpovězení těchto otázek. Šetření 

FORMY PRODEJE

ČSÚ ve statistice obchodu zjišťuje 
a zveřejňuje data rozdělená podle 
převažující ekonomické činnosti pod-
nikajících subjektů. Mezinárodní od-
větvová klasifikace NACE rozlišuje 
prodej ve specializovaných a nespeci-
alizovaných prodejnách podle druhu 
prodávaného zboží, a pak další formy 
prodeje bez rozlišení sortimentu. ČSÚ 
tak má k dispozici informace o objemu 
tržeb za zboží prodávané v maloob-
chodě s převahou internetové formy 
spolu se zásilkovou službou (CZ-NACE 
47.91), kde se však jednotlivé druhy 
prodávaného zboží nerozlišují. Zdroj: ČSÚ

Tržby internetového maloobchodu se zvýšily od roku 2010 do roku 2013 o téměř 50 procent.
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proběhlo výběrově u podniků odvět-
vově zatříděných do maloobchodu, 
kromě prodeje motorových vozidel.

První část šetření byla zaměřena na 
zjištění, zda obchodníci využívají in-
ternetové formy prodeje a jaká část tr-
žeb byla v roce 2011 přes internet rea-
lizována. Druhá část šetření měla za cíl 
zjistit strukturu zboží, které se v České 
republice touto formou nejvíce prodá-
valo, případně na jaké skupiny zboží 
se internetový prodej zaměřoval.

Pro přehlednost byly jednotlivé 
druhy zboží rozděleny do 11 skupin. 
Výsledky zjišťování podílu tržeb v in-
ternetovém prodeji podle jednotlivých 
druhů sortimentního zboží nepřinesly 
žádné překvapivé informace. Nejvíce 
se, podle očekávání, přes internet 
prodávaly počítače, mobilní telefony 
a celkově elektronika a další elektro-
spotřebiče. Jejich podíl na tržbách byl 
i vzhledem k jejich ceně největší – do-
hromady více než 60 %. 

Další větší kategorií, i když vzhle-
dem k podstatně nižším cenám jed-
notlivých výrobků s výrazně nižším 
podílem, byla kosmetika s 9% podí-
lem internetových tržeb. 

Téměř osm procent tržeb tvořilo 
dohromady také sportovní zboží a vý-
robky pro kulturní rozhled a zájmovou 
činnost, kam patří např. knihy, hračky, 
dárkové a umělecké předměty, hu-
dební nahrávky apod. Nejméně se přes 
internet prodávaly potraviny, nápoje 
a tabák a stavební a železářské zboží. 
Po tomto zboží převládá poptávka 
v klasických kamenných prodejnách.

Struktura prodejů

Zajímavé je porovnání struktury pro-
dejů jednotlivých druhů zboží přes 
internet v internetových obchodech, 
tedy tam, kde tato forma prodeje pře-
vládá, a v tzv. „kamenných“ obcho-
dech, kde je tato forma pouze formou 
doplňkovou. Například prodej počí-
tačů a komunikačního zařízení tvořil 
v roce 2011 z celkového objemu zboží 
prodaného přes internet v interneto-
vých obchodech 43 % tržeb, zatímco 
v „kamenných“ obchodech pouze 
11 % tržeb z celkových tržeb realizo-
vaných přes internet. Velký podíl měly 
v těchto obchodech tržby za potřeby 
pro domácnost (kromě elektrospotře-

bičů) a také oděvy a obuv, které v in-
ternetových obchodech tvořily pod-
statně nižší část. 

Co ukázala analýza ČSÚ

Analýza výsledků tohoto šetření mimo 
jiné ukázala, že podniky s maloob-
chodními prodejnami začaly zavá-
dět jako vedlejší formu možnost elek-
tronického objednávání zboží, avšak 
i obchody s převahou internetového 
prodeje zřizovaly maloobchodní pro-
dejny nebo prodejní sklady, kde má 
zákazník možnost si zboží nejen vy-
zvednout, ale i prohlédnout. Dnes 
hranice mezi zásilkovým prodejem 
a prodejem přes internet téměř ne-
existuje a i hranice mezi prodejem 
v kamenných a internetových prodej-
nách je značně neostrá.

Bylo prokázáno, že internetová 
forma realizace maloobchodního 
prodeje tvoří nezanedbatelnou část 

maloobchodu a předpokládá se, že 
s postupem rozvoje dalších elektro-
nických forem (např. v rámci soci-
álních sítí) se bude i nadále rozví-
jet a její podíl zvyšovat. U některého 
sortimentu zboží, zejména potra-
vin a zboží denní potřeby, zřejmě 
nebude mít nikdy dominantní po-
díl. Přesto se ukazuje, že i velké ob-
chodní řetězce s převahou prodeje 
potravin využívají nebo uvažují o za-
vedení této formy prodeje. Naopak, 
zejména u sortimentu zboží dlouho-
dobé potřeby, kde pro rozhodování 
spotřebitele o koupi konkrétního vý-
robku rozhodují více technické para-
metry, je obliba tohoto způsobu na-
kupování již v současné době vysoká 
a bude pravděpodobně nadále stou-
pat. Jen čas ukáže, jak se jednotlivé 
formy budou vyvíjet a nakolik se bu-
dou vzájemně prolínat.

Více údajů o internetovém maloob-
chodu najdete na www.czso.cz. 
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Za co u nás cizinci utrácejí?
Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji 
nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji 
v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

Zdeněk Lejsek, oddělení statistiky cestovního ruchu

K aždý rok navštíví Českou re-
publiku za účelem cestovního 
ruchu kolem 25 mil. zahranič-

ních návštěvníků. Ti utratí nemalé fi-
nanční prostředky již při přípravě 
a plánování dovolené či cesty. Klíčová 
část výdajů se však odehrává právě na 
našem území. V roce 2012 podle údajů 
satelitního účtu cestovního ruchu do-
sáhla spotřeba osob v příjezdovém 
cestovním ruchu téměř 119 mld. Kč.

Nejčastěji nakupují zboží 
a pohonné hmoty

Ve struktuře spotřeby zahraničních 
návštěvníků podle jednotlivých po-
ložek dlouhodobě převládají právě 
výdaje za zboží (33 % v roce 2012) za-
hrnující rovněž útratu za pohonné 
hmoty. Není bez zajímavosti, že cel-
kové útraty v této kategorii vzrostly 
meziročně o devět procent. Nerezi-
denti vynaložili značné obnosy také 
na služby osobní dopravy (21 %), uby-
tování (18 %) a stravování v restaura-
cích (18 %). Zbylá desetina výdajů při-
padla na marže cestovních kanceláří, 
agentur či průvodců a ostatní položky 
spotřebního koše v rámci příjezdo-
vého cestovního ruchu.

Při podrobnější analýze poptávky 
lze vymezit i přesnější složení výdajů 
za zboží, tedy tu část spotřeby zahra-
ničních návštěvníků realizovanou 
v maloobchodním prodeji. Jedno-
denní návštěvníci v letech 2009–2012 
nejvíce utráceli za potraviny a ná-
poje zakoupené v obchodech (34 %), 
za nimi následoval s pětinovým po-
dílem nákup pohonných hmot. Další 
část spotřeby realizovali za tabák a ta-
bákové výrobky (14 %) či oděvy a ob-
lečení (6 %).

V případě výdajového koše turistů 
byl patrný o něco nižší podíl potravin 

28
 %

29
 %

30
 %

30
 %

31
 %

34
 %

33
 %

29
 %

30
 %

30
 %

72
 % 71

 %

70
 %

70
 %

69
 %

66
 %

67
 %

71
 %

70
 %

70
 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

V
 m

ld
. K

č

jednodenní návštěvníci turisté

Pozn.: Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem 
           ve své zemi směřujících do české ekonomiky.

Zdroj: ČSÚ

Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v České republice v letech 2003–2012

0 500 1 000 1 500 2 000

Rusko
Indie

Izrael
Švýcarsko

USA
Austrálie

Irsko
Turecko

Velká Británie
Dánsko

Ukrajina
Jižní Korea

Finsko
Španělsko

Čína
Švédsko

Japonsko
Itálie

Francie
Kanada

Portugalsko
Belgie

Německo
Rumunsko

Řecko
Nizozemí

Maďarsko
Polsko

Rakousko
Slovensko

Tolik utratil průměrně 
turista za den 

během pobytu v ČR 
v roce 2012.

1 369 Kč

Zdroj: MMR (STEM/MARK)

Průměrné výdaje turistů během pobytu v ČR podle země původu v roce 2012 
(výdaje v Kč na osobu a den)



24 05/2014 – ROČNÍK 4 – STATISTIKA&MY

TÉMA

Z hlediska podílu na tvorbě hrubého do-
mácího produktu či na celkové zaměstna-
nosti nepatří maloobchod mezi ta největší 
a  nejdůležitější odvětví. Jelikož však na 
jeho správném fungování závisí spoko-
jenost spotřebitelů, tedy nás všech, patří 
informace o maloobchodě mezi obzvlášť 
vyhledávané údaje. 

Data o vývoji maloobchodních tržeb bý-
vají považována za jeden z možných zdrojů 
informací o spotřebě domácností. Proto je 
také index maloobchodních tržeb ve stá-
lých cenách zařazen mezi hlavní evropské 
ekonomické indikátory (Principle European 
Economic Indicators – PEEI). 

V některých komoditách a sortimentech 
je však obtížné, ne–li dokonce nemožné, 
odlišit velkoobchod, tj. prodej podnikům, 
od maloobchodu, tj. prodej konečným spo-
třebitelům. Tento problém se týká prodeje 
pohonných hmot u  čerpacích stanic, kde 
tankují jak osobní auta, tak nákladní vozy 
či podniková auta, a  také nákupů výpo-

četních a informačních technologií a kan-
celářských potřeb. 

Obtížnost či dokonce nemožnost rozlišit 
velkoobchodní tržby od maloobchodních se 
nejvíce ukazuje na prodeji automobilů. Pro-
to tvoří velkoobchod a maloobchod s moto-
rovými vozidly samostatný oddíl Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE). 

Již dlouhou dobu pociťuje jak odbor-
ná, tak laická veřejnost nedostatek aktu-
álních informací o  velikosti, sortimentní 
struktuře a regionálním rozložení maloob-
chodní sítě v České republice. Není divu. 
Poslední cenzus maloobchodních prodejen 
se uskutečnil již v roce 1999. Od té doby 
se však situace na českém maloobchod-
ním trhu radikálně změnila. Domácnosti 
uspokojují své potřeby v  nákupních cent-
rech, hypermarketech a  supermarketech, 
případně v  malých obchůdcích, kterých 
je v maloobchodní síti v České republice 
velké množství. Stále častěji nakupují přes 
internet a  vyhledávají nákupní příleži-

tosti na farmářských trzích. I  tato změna 
nákupního chování spotřebitelů statistiky 
komplikuje.

MARIE BOUŠKOVÁ
ředitelka odboru statistiky služeb

Úskalí statistiky maloobchodu

a nápojů (30 %), naopak významnější 
finanční prostředky utratili turisté za 
produkty oděvního průmyslu (15 %). 
Oblíbeným sortimentem pro tuto sku-
pinu návštěvníků zůstávají i sklo, vý-
robky ze skla, keramika a porcelán 
(6 %) a samozřejmě také šperky, zlato 
a drahé kameny (4 %). Přesto je nutné 
podotknout, že podíl útrat za luxusní 
zboží (typu šperky, hodinky, drahá 
obuv, hudební nástroje) se v celko-
vých objemech spotřeby nerezidentů 
ztratí.

Nejraději utrácejí Rusové – 
nejvíce za oděvy

Výše a struktura výdajů je odlišná záro-
veň podle země původu návštěvníka. 

Nejvyšší průměrné útraty byly na 
osobu a den pobytu zaznamenány 
v roce 2012 u turistů z Ruské fede-
race (1 903 Kč). Ti jsou pro cestovní 
ruch a potažmo českou ekonomiku 
významní i díky nadprůměrné délce 
svých pobytů. Zároveň se vyznačují 
specifickou skladbou spotřebního 
koše. Více než třetinu ze všech výdajů 

během návštěvy a pobytu na území 
České republiky zanechají u prodejců 
oděvů a oblečení, dalších 18 % při-
padá na výrobky obuvnického průmy-
slu. Velmi v oblibě mají Rusové i české 
sklo a porcelán (14 %). 

Dotazování nerezidentů 
probíhá osobně

Údaje o podrobné struktuře výdajů 
zahraničních návštěvníků vycházejí 
z šetření „Příjezdový cestovní ruch 
2009–2015“, které financuje Minister-
stvo pro místní rozvoj. Terénní sběr 
dat realizuje společnost STEM/MARK. 
Primárním cílem je zajištění datových 
podkladů pro sestavování a zpřesňo-
vání tabulek satelitního účtu cestov-
ního ruchu a získání údajů pro odhad 
celkového počtu a struktury zahranič-
ních návštěvníků v České republice. 
Dotazování face-to-face po vstupu 
do Schengenského prostoru probíhá 
v blízkosti 48 silničních hraničních 
přechodů, dále na osmi železničních 
stanicích, pěti letištích a dvou autobu-
sových nádražích. 
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Jak se podle vás změnila statistika 
v poslední době?
Krátce bych se vyjádřil jen k vývoji 
matematické statistiky. Podle mého 
názoru jsme svědky velkého rozvoje 
zejména abstraktních partií. Stačí po-
rovnat obsah časopisu The Annals 
of Mathematical Statistics s jeho ná-
stupci The Annals of Statistics a The 
Annals of Probability. Takových pří-
kladů by se dalo uvést víc. Články 
popisující konkrétní statistické me-
tody se spíše najdou v časopisech pro 
techniky, pro lékaře a podobně. Velké 
změny pochopitelně přinesl nástup 
počítačů.

Mohl byste popsat, jak právě ty ovliv-
nily váš výzkum?
Přínos počítačů by se dal rozdělit do 
dvou kategorií. Jednak jde o obecné 
využití výpočetní techniky počínaje 
elektronickou poštou, textovými edi-
tory, literaturou v elektronické podobě 
atd., jednak o využití v matematice 
a statistice. Uvedl bych malý příklad. 
V „předpočítačové době“ na naší ka-
tedře pracovala paní sekretářka a paní 
výpočtářka. S kolegou Karlem Zvárou 
jsme prováděli průzkum, jak souvisí 
úspěšnost studia s výsledky přijíma-
cích zkoušek. Použili jsme na to dis-
kriminační analýzu, napsali vzorečky 
a požádali paní výpočtářku o prove-
dení výpočtů. Pracovala asi tři dny, 
pak přinesla výsledky. Kontrola uká-
zala, že je někde numerická chyba. 
Tak paní výpočtářka začala znovu. 
Dospěla k jinému, ale také chybnému 
výsledku. Ani třetí pokus nepřinesl 
správný výsledek. Bylo zřejmé, že bě-

hem dlouhého výpočtu výpočtář s vel-
kou pravděpodobností někde udělá 
chybu. Když nastoupily počítače, vy-
měňovali si statistici informace o tom, 
který program má jaký nedostatek. 
Dnes už, alespoň pokud jde o základní 
výpočty, jsou programy dost spoleh-
livě odladěné. 

V České republice jste považován za 
jednoho z největších odborníků na 
analýzu časových řad, dlouhá léta 
jste v této oblasti spolupracoval pře-
devším s hydrology. Jak se z této pozi-
ce díváte na často diskutovaný feno-
mén „změna klimatu“? 
Podle mého názoru se použité analýzy 
týkají observačních dat, nikoli dat ex-
perimentálních. To ostatně vyplývá 
ze samé podstaty problému. Proto je 
třeba na výsledky výpočtů nahlížet 
jen jako na určité statistické charak-
teristiky, které nemohou vypovídat 
nic o kauzální závislosti sledovaných 
jevů. V oblasti analýzy hydrologic-
kých dat byla k dispozici tvrdá kon-
trola. Pomocí vypočteného modelu 
byla provedena předpověď průtoků 
řek a pak se ukázalo, zda tato před-
pověď byla úspěšná či nikoli. A právě 
takováto kontrola závěrů, ke kterým 
dospívají zastánci změny klimatu, mi 
zatím schází.

Již delší dobu se také zabýváte prů-
zkumy veřejného mínění. Co si mys-
líte o jejich profesionální úrovni? 
Průzkumy veřejného mínění jsou za-
jímavé samy o sobě. Dají se také po-
užít jako hezká ilustrace při výuce. 
Navíc to máme, tak říkajíc, v rodině. 

Můj syn, který také vystudoval mate-
matickou statistiku, pracuje u insti-
tuce, která průzkumy veřejného mí-
nění provádí. 

Jsem přesvědčen, že se používají 
metody na dobré úrovni. Ostatně spo-
lečnosti, které takové průzkumy zadá-
vají, by rychle od takové praxe ustou-
pily, kdyby jim neposkytovaly správné 
informace. 

A proč se pak předvolební průzkumy 
od skutečných výsledků voleb tolik 
odlišují? 
Záležitost předvolebních průzkumů 
je trochu komplikovanější. Je třeba si 
uvědomit, že mnozí voliči mění své 
názory na poslední chvíli, tedy v době, 
kdy už je na prezentaci průzkumů vy-
hlášeno moratorium. Bylo by třeba 
vzít v úvahu nejen výsledky dotazo-
vání, ale i analýzu trendů. A to by ve-
řejnost obtížně přijímala. Přechod od 
úplného zjišťování k výběrovým šet-
řením je patrně nevyhnutelný. Došlo 
k tomu i u vyspělých států. 

Spíše stojíme před jiným problé-
mem. Naše zákony v tomto směru 
nejsou dostatečně účinné a jejich vy-
máhání je mírně řečeno problema-
tické. Stojí za to podívat se do histo-
rie, jakou důležitost statistickému 
zjišťování připisovali vládci. Tak třeba 
ve starém Římě bylo podání požado-
vané informace povinné a muži, který 
by se ke sčítání nedostavil, hrozilo, že 
ještě ten den může být uvržen do ot-
roctví. Nedočetl jsem se, zda se tato 
hrozba opravdu uskutečňovala a v ja-
kém rozsahu, ale patrně byla dosta-
tečně účinná.

Výběrovým šetřením 
se nevyhneme
Jeho pohled na statistiku nejvíce ovlivnil profesor Jaroslav Hájek. „Znalosti, které jsem 
pod jeho vedením získával, byly neocenitelným přínosem pro mou další práci,“ říká Jiří 
Anděl, vysokoškolský profesor, který svou kariéru spojil s katedrou pravděpodobnosti 
a matematické statistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Ondřej Vozár, oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality
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Co si jako statistik myslíte o trendu nahrazovat výběro-
vá zjišťování odhady, které využívají administrativní data 
a registry? 
Pokud jsou registry spolehlivé, není důvod proti takovému 
trendu něco namítat. Na druhé straně registry zachytí jen 
některá statistická data, takže výběrová zjišťování nepůjde 
ani v budoucnu zcela nahradit.

Jaká je role aplikací pro rozvoj matematické statistiky?
Aplikace jsou jedním zdrojem podnětů pro další rozvoj ma-
tematické statistiky. Například indického profesora Caly-
ampudi Radhakrishna Raa inspirovaly aplikace v archeo-
logii k dalším statistickým výzkumům. 

Kterou aplikaci, na níž jste spolupracoval, považujete za 
nejpřínosnější?
Pokud jde o mé vlastní aplikace, tak záleží na tom, co se 
rozumí slovem nejpřínosnější. Třeba výše zmíněné apli-
kace v hydrologii lze označit za přínosné třeba proto, že ně-
které byly publikovány v předních vědeckých časopisech. 
Na druhé straně spolupráce s podnikem Škoda v Plzni byla 
úspěšná, protože zadavateli ušetřila nemalé finanční pro-
středky. Přitom šlo o standardní aplikaci, o které se, pokud 
vím, nic nepublikovalo.

Byl jste prvním předsedou České statistické společnosti. 
Po prvotním nadšení ze znovuobjeveného spolkového ži-
vota zažíváme jeho pomalý úpadek. Jakou roli přisuzuje-
te v současné době vědeckým společnostem?  
Role vědeckých společností je nemalá. Nejde jen o organi-
zaci vědeckého života, ale i o rozvoj mezilidských vztahů 
a kontakty mezi kolegy. Podle mého názoru založením 
České statistické společnosti se podařilo vybudovat dobré 
vztahy mezi Českým statistickým úřadem, Vysokou školou 
ekonomickou v Praze a Matematicko-fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze. I kdyby žádná další spolupráce 
neexistovala, již tento fakt stojí za všechnu tu nezbytnou 
organizační práci. Ostatně třeba takoví lékaři, právníci, lé-
kárníci a další jsou hrdi na své stavovské a odborné společ-
nosti a snaží se zvyšovat jejich prestiž.

Více než padesát let učíte a vaše hodiny jsou pověstné 
vysokou úrovní a přesností výkladu. Jsou dnešní studen-
ti přicházející na vysoké školy připraveni z matematiky 
o tolik hůře než dříve, jak se často uvádí ve sdělovacích 
prostředcích? 
Myslím, že matematická připravenost uchazečů přija-
tých na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze se v poslední době nijak podstatně nemění. 
Máme možnost to posoudit na základě testu ze středoškol-
ské matematiky, který studenti prvního ročníku absolvují 
na úvodním soustředění na Albeři. Někdy se zdá, že vý-
sledky jsou horší a horší, ale pak zas přijde obrat. Rozdíl 
však může být v pracovní morálce. My jsme tvrdě studo-
vali od první přednášky. Dnešní studenti většinou začnou 
intenzivně pracovat až na své bakalářské nebo diplomové 
práci. Téma je obvykle zaujme a vidí, že jsou schopni odvo-
dit nové a přitom zajímavé výsledky. 

prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

V letech 1956–1961 studoval Matematicko-fyzi-
kální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). 
Vědeckou přípravu absolvoval pod vedením profeso-
ra Jaroslava Hájka, odborníka světového významu 
v oblasti pořadových testů, teorie výběrových šetření, 
stochastických procesů a řady dalších oblastí. V roce 
1965 obhájil kandidátskou práci, habilitoval se v roce 
1972. Docentem byl jmenován v roce 1977. Titul 
DrSc. získal v roce 1981 a v roce 1986 byl jmenován 
vysokoškolským profesorem. Celou svou kariéru spojil 
s katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky 
MFF UK. V roce 1977 byl pověřen jejím vedením, od 
roku 1981 do roku 1993 byl jejím řádným vedoucím. 
Od roku 1993 se stal na MFF UK proděkanem. 
V roce 1990 byl zvolen prvním předsedou nově 
vzniklé České statistické společnosti. Ve své vědecké 
činnosti se zabýval především analýzou časových řad 
a matematickou statistikou. Vedle desítek odborných 
statí v předních světových i československých časopi-
sech napsal řadu původních českých učebnic statisti-
ky – Statistická analýza časových řad, Matematická 
statistika, Statistické metody, Základy matematické 
statistiky. Dosud aktivně učí a patří mezi nejoblíbeněj-
ší učitele na MFF UK. 

Více na http://bit.ly/1mTHmDL.
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Rekordní účet 
domácností za zdraví 
V roce 2012 utratili Češi za své zdraví 43,63 mld. Kč, z toho za léky a prostředky 
zdravotnické techniky více než 22 mld. Kč. V budoucnu zaplatí ještě více, v EU28 
patříme k zemím s nejnižší spoluúčastí pacientů na úhradách zdravotní péče. 

Vladimíra Kalnická, oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

J iž od roku 2008 se výdaje do-
mácností na zdravotní péči po-
hybují nad hranicí 40 mld. Kč. 

V roce 2012 bylo dosaženo jejich ma-
ximální výše – 43,63 mld. Kč. Přitom 
ještě v roce 2005 činily 23 mld. Kč. 
O sedm let později tak vzrostly téměř 
o 90 % (u zdravotních pojišťoven o tře-
tinu – ze 170 mld. Kč v roce 2005 na 
226 mld. Kč v roce 2012). 

Největší část finančních pro-
středků utratily české domácnosti za 
léky a prostředky zdravotnické tech-
niky – více než 27 mld. Kč, což byly 
zhruba dvě třetiny jejich nákladů na 
zdravotní péči.  

Výdaje domácností za předepsané 
léky kulminovaly v roce 2008, když 
vzrostly na 9,878 mld. Kč. V letech 
2009–2010 pak mírně klesly. Jejich se-
stupný trend se zastavil v roce 2011. 
V roce 2012 již zase stoupaly a dosáhly 
hodnoty 9,4 mld. Kč.

Zato výdaje za volně prodejné léky 
postupně rostou již od roku 2009. Při 
posledním šetření ČSÚ byl zazname-
nán nárůst výdajů za léky bez receptu 

o více než jednu třetinu v porovnání 
s uvedeným rokem 2009. Absolutní 
hodnota 12,06 mld. Kč je prozatím 
nejvyšší od roku 2000.

Dopad regulačních poplatků

Od ledna 2008 se staly i regulační po-
platky nedílnou součástí přímých vý-
dajů domácností. V roce 2012 za ně 
domácnosti zaplatily 5,34 mld. Kč 
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Náklady na zdravotnictví nejen 
v České republice každoročně stou-
pají a výnosy z veřejného pojištění 
nestačí tento nárůst pokrýt. V posled-
ních letech výrazně narůstá význam 
plateb domácností, které byly v minu-
losti spíše doplňkovým zdrojem finan-
cování. V převážné většině případů si 
domácnosti platí léky, doplňky stravy, 
kosmetické operace, laserové zákroky 
či očkování, které nejsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění. 
Významný podíl výdajů domácností 
představují též platby za nadstan-
dardní služby u stomatologů. Další, byť 
méně významné, jsou platby za lázně, 
nadstandardně vybavené pokoje v ne-
mocnicích a platby za různá potvrzení 
především u praktických lékařů. 

Další podrobnosti o výdajích za 
zdravotní péči za rok 2012 i z ostat-
ních finančních zdrojů najdete na 
http://bit.ly/1jume7G.
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(oproti roku 2011 šlo o nárůst o 1,7 
procentních bodů). Za poplatky za re-
cept, resp. za předepsané léčivé pří-
pravky či potraviny pro lékařské účely, 
zaplatily 1,86 mld. Kč, za hospitali-
zaci v nemocnici, ústavní a lázeňskou 
péči vydaly 1,82 mld. Kč, za návštěvu 
u lékaře 1,47 mld. Kč a za pohotovost 
0,18 mld. Kč. 

I když regulační poplatky vyvolaly 
ve společnosti bouřlivou debatu, na-
konec se ukázalo, že jejich zavede-
ním se snížil počet návštěv na po-
hotovosti i v běžných ambulancích. 
Nejvíce se to odrazilo na množství 
lidí přicházejících na lékařské služby 
první pomoci.

V roce 2009 došlo k opětovnému ná-
růstu regulačních poplatků za ošetření 
na pohotovosti i za počet předepsaných 
léků. Lidé si na ně pak tak zvykli, že už 
je od častějšího využívání pohotovost-
ních služeb neodradily. Jejich počet se 
v porovnání s rokem 2008 ještě zvýšil.

Zatímco ještě v roce 2008 tvo-
řily poplatky za návštěvu lékaře 32 % 
všech uhrazených poplatků, o rok 
později se jejich zastoupení už snížilo 
na 28 %. Zmíněný pokles byl částečně 
ovlivněn i zrušením regulačního po-
platku za návštěvu lékaře pro děti do 
18 let s výjimkou návštěvy klinického 
psychologa a logopeda. Tato změna 
vstoupila v platnost 1. dubna 2009. 

V roce 2011 zůstaly poplatky za hos-
pitalizaci na stejné úrovni jako v roce 
předchozím i přesto, že od 1. 12. 2011 
došlo ke změně výše regulačního po-
platku za jeden den pobytu v nemoc-
nici, ústavním či lázeňském zařízení 
z 60 Kč na 100 Kč. Výše poplatků za re-
cept a za využití pohotovostních slu-
žeb poklesla o šest, resp. sedm procent. 
Meziroční srovnání ukázalo 10% pokles 
výdajů za návštěvu lékaře. Od zavedení 
regulačních poplatků v roce 2008 se cel-
ková výše regulačního poplatku za ná-
vštěvu lékaře snížila o 31 % a dosáhla 
zatím svého historického minima. 

Rok 2012 přinesl výrazné zvýšení 
výdajů za hospitalizaci právě z dů-
vodu zavedení vyššího regulačního 
poplatku. Celková výše regulačního 
poplatku za návštěvu lékaře se zvý-
šila o sedm procent. 

Poplatky za využití pohotovostních 
služeb v roce 2012 zůstaly na stejné 
úrovni jako v roce předchozím. Mezi-
roční srovnání ukazuje téměř čtvrti-
nový pokles regulačního poplatku za 
recept. S novým rokem se změnil kon-
cept platby za recept. Od 1. 1. 2012 se 
již neplatilo 30 Kč za jednotlivé po-
ložky, ale za celý recept, což ovlivnilo 
výrazné snížení výše tohoto poplatku.

Více na http://bit.ly/1jume7G. 
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PODÍL SOUKROMÝCH 
VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNÍ 
PÉČI VE VYBRANÝCH 
ZEMÍCH EU28 

Přestože členské státy EU28 mají velmi 
propracovanou sociální politiku, celá 
zdravotní péče včetně léků není nikde 
hrazena ze systému zdravotního pojiš-
tění, tedy ani u nás ne. Soukromé vý-
daje (do kterých se řadí přímá vydání 
domácností, výdaje neziskových insti-
tucí a firem na zdraví zaměstnanců či 
soukromé zdravotní pojištění) dosáhly 
v roce 2012 v České republice 15,8 %, 
z toho 14,9 % tvořily přímé platby 
obyvatel. 

V členských zemích Evropské unie 
jsou tyto výdaje mnohem vyšší. V Ma-
ďarsku a Portugalsku tvoří dokonce 
35 % a v Irsku 33 %. Na opačném 
pólu stojí Dánsko (14,9 %), Spojené 
království (17,2 %) a Švédsko (18,4 %). 

Výdaje domácností na léky a prostředky zdravotnické techniky (v mld. Kč)

2005 2009 2010 2011 2012

Léky 13,11 18,14 20,34 21,55 22,11

   předepsané léky 4,77 8,72 8,61 9,12 9,40

   volně prodejné léky 7,94 8,87 11,08 11,76 12,06

   ostatní zdrav. zboží 0,40 0,55 0,66 0,68 0,65

Prostředky zdravotnické 
techniky (PZT)

4,34 5,58 5,66 5,54 5,56

   brýle 3,34 4,30 4,36 4,27 4,28

   OP pomůcky 0,27 0,34 0,35 0,34 0,34

   ostatní PZT 0,73 0,94 0,96 0,94 0,94

Zdroj: ČSÚ

Výdaje na regulační poplatky, 2008–2012 (v mld. Kč)

Poplatky 2008 2009 2010 2011 2012

Za recept 2,41 2,66 2,66 2,46 1,86

Za návštěvu lékaře 1,81 1,65 1,53 1,37 1,47

Za hospitalizaci 1,18 1,26 1,24 1,24 1,82

Za pohotovost 0,18 0,21 0,19 0,18 0,18

Celkem 5,58 5,78 5,62 5,87 5,33

Zdroj: ČSÚ
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Jaké jsou vědomosti 
a dovednosti dospělých
Na přelomu roku 2011 a 2012 se uskutečnil v České republice Mezinárodní výzkum 
vědomostí a dovedností dospělých (PIAAC). Z jeho výsledků se dozvídáme nejen to, jak 
jsou na tom naši dospělí občané ve srovnání s občany v dalších vyspělých zemích, ale 
také, jak se změnily dovednosti dospělé populace v průběhu uplynulých čtrnácti let.

Jana Straková, Dům zahraniční spolupráce 

C elkově nejlepšího hodnocení 
dosáhli dospělí z Finska, Ni-
zozemska, Norska a Švédska. 

Jejich výsledky byly nadprůměrné ve 
všech sledovaných oblastech. Japonci  
byli absolutně nejlepší ve čtenářské 
a numerické gramotnosti, ale v řešení 
problémů byli pouze průměrní. Irsko, 
Polsko a Spojené státy měly naopak 
ve všech třech sledovaných oblastech 
podprůměrné výsledky. Itálie a Špa-
nělsko měly podprůměrné výkony ve 
čtenářské a numerické gramotnosti 
a neúčastnily se testování v oblasti ře-
šení problémů. 

Česká republika dosáhla nadprů-
měrného výsledku v numerické gra-
motnosti a průměrného výsledku ve 
čtenářské gramotnosti a při řešení pro-
blémů v oblasti informačních techno-
logií. Podíl dospělých, kteří nebyli 
schopni, resp. ochotni pracovat s počí-
tačem, se v ČR nelišil od průměru zú-
častněných zemí. Tvořil jednu čtvrtinu 
dospělých.

Velké rozdíly nejsou ani tak mezi 
státy, jako spíše v rámci jednotlivých 
zemí. Rozdíl mezi 5. a 95. percenti-
lem je v České republice v matema-
tické i čtenářské gramotnosti relativně 
malý. ČR má také v obou oblastech 
jednu z nejvyšších hodnot 5. percen-
tilu, což znamená relativně dobré do-
vednosti osob s nejnižší úrovní mate-
matické i čtenářské gramotnosti. 

Srovnání výsledků mezi výzkumy 
PIAAC a IALS v ČR ukazují, že čte-
nářské dovednosti dospělých Čechů 
se v uplynulých 15 letech ani nezlep-
šily ani nezhoršily. Rozdělení vý-
sledků v populaci je rovněž stejné. 

V obou výzkumech vykazuje ČR rela-
tivně úzké rozdělení a poměrně vy-
sokou hodnotu 5. percentilu, která 
svědčí o relativně dobrých doved-
nostech občanů s nejhoršími vý-
sledky. Dovednosti nejmladší popu-
lace se zhoršily, což se netýká pouze 
ČR. Hypotéza, že v mezinárodním 
srovnání dochází k mimořádně vy-
sokému zhoršování vědomostí a do-
vedností mladých Čechů, kterou na-

stolily výsledky šetření PISA 2009, se 
tedy nepotvrdila.

Srovnání relativního umístění ve 
čtenářské a matematické gramotnosti 
odpovídá trendům v žákovské popu-
laci. Ukazuje se, že dochází k mír-
nému zlepšení v umístění ve čtenář-
ských a mírnému zhoršení v umístění 
v matematických žebříčcích. Ve vý-
zkumu IALS se ČR umístila ve čtenář-
ské gramotnosti na devátém místě, ve 
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Porovnání výsledků jednotlivých věkových kohort ve výzkumech IALS a PIAAC

CÍLEM VÝZKUMU PIAAC BYLO 
ZJISTIT, CO DOSPĚLÍ UMĚJÍ

Výzkum PIAAC (Programme for the In-
ternational Assessment of Adult Compe-
tencies) je součástí strategie OECD za-
měřené na rozvoj a aktivaci dovedností 
a jejich efektivní využívání (OECD Skills 

Strategy). Byl to již druhý výzkum vědo-
mostí a dovedností dospělých, který se 
v ČR uskutečnil. Zúčastnilo se ho celkem 
24 vyspělých zemí. První výzkum Inter-
national Adult Literacy Survey (IALS) byl 
realizován v roce 1998. Tento program 
je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.



31STATISTIKA&MY – ROČNÍK 4 – 05/2014

ANALÝZA

výzkumu PIAAC na místě sedmém. 
V matematické, resp. numerické gra-
motnosti, došlo k propadu ze třetího 
na sedmé místo. 

Rozdíly mezi muži a ženami

Ve čtenářské gramotnosti dosahují 
v zemích OECD muži průměrné skóre 
274, zatímco ženy 272. V průměru 
tak nejsou výsledky mužů a žen pří-
liš odlišné a v mnoha zemích jsou 
statisticky nevýznamné. V nume-
rické gramotnosti jsou rozdíly výraz-
nější: v zemích OECD dosahují muži 
průměrné skóre 275, zatímco ženy 
jen 264. V České republice jsou roz-
díly spíše nižší (muži: 280, ženy: 271). 
V dovednosti řešení problémů dosa-
hují muži v zemích OECD průměrné 
skóre 286, zatímco ženy 280. Ve všech 
zemích dosahují muži v této doved-
nosti vyšší hodnocení, rozdíly se ov-
šem výrazně liší napříč zeměmi. Česká 
republika se řadí k zemím s menšími 
statisticky nevýznamnými rozdíly – 
muži dosahují průměrné skóre 285, 
zatímco ženy 281. 

Výsledky podle vzdělání 
a rodinného zázemí

Spolu s nárůstem podílu vysokoško-
láků v populaci (čistá míra vstupu do 
terciárního vzdělávání se od roku 1989 
více než ztrojnásobila) došlo od roku 
1998 ke zhoršení výsledků této vzdě-
lanostní skupiny. Stále však jsou ve 
všech sledovaných oblastech doved-
nosti českých vysokoškoláků ve všech 
věkových kategoriích, včetně té nej-
mladší, lepší, než je průměr OECD. 

Mezinárodní výzkumy vědomostí 
a dovedností v žákovských popula-
cích neumožňují porovnávat výsledky 
absolventů různých typů škol. Ve vý-
zkumu PIAAC byl proveden nadvýběr 
mladých lidí ve věku 16–34 let, aby 
bylo možno toto porovnání provést. 
Výzkum prokázal velké rozdíly mezi 
absolventy odborných maturitních 
a odborných nematuritních oborů. 
Tyto rozdíly se od roku 1998 zvýšily. 

Výzkum ukázal, že lidé s lepším so-
cioekonomickým zázemím (měřeným 
prostřednictvím vzdělání rodičů) do-
sahují významně lepších výsledků 
než lidé se zázemím méně příznivým. 

V průměru zemí OECD dosahují re-
spondenti, jejichž alespoň jeden rodič 
dosáhl terciárního vzdělání, ve čtenář-
ské gramotnosti skóre 295. U respon-
dentů, kde alespoň jeden rodič dosáhl 
střední školy, je to 278, zatímco u těch, 
kde ani jeden z rodičů nedosáhl střední 
školy, již jen 256. 

V České republice jsou rozdíly mezi 
respondenty s nejvyšším a nejnižším 
socioekonomickým statusem nadprů-
měrně vysoké. Závislost úrovně gra-
motnosti na socioekonomickém sta-
tusu je navíc silnější v mladší věkové 
kohortě než u starších občanů. To zna-
mená, že dochází k dalšímu zvyšování 
rozdílů v dovednostech lidí s přízni-
vým a méně příznivým zázemím. Vý-
sledky výzkumu PIAAC tak potvrzují 
poznatky ze žákovské populace týka-
jící se relativně silné a rostoucí závis-
losti vědomostí a dovedností na rodin-
ném zázemí. 

Ve výzkumu byly sledovány rovněž 
neekonomické efekty, tedy souvislost 

mezi úrovní gramotnosti a subjektiv-
ním hodnocením vlastního zdraví, 
mírou důvěry v ostatní, dobrovolnic-
tvím a pocitem vnitřní politické efek-
tivity (tedy subjektivním pocitem 
ohledně možnosti ovlivnit politické 
rozhodování). Ačkoli vyšší úroveň čte-
nářské gramotnosti pozitivně souvisí 
se všemi čtyřmi sledovanými faktory, 
míra těchto vztahů se mezi zeměmi 
velmi liší. 

Zatímco v zemích, jako jsou USA, 
Německo, Austrálie či Spojené krá-
lovství, je vztah mezi čtenářskou 
gramotností a sledovanými neeko-
nomickými faktory velmi silný, v ze-
mích, jako jsou Japonsko či Finsko, je 
podstatně nižší. 

Pokud jde o Českou republiku, čte-
nářská gramotnost vykazuje pozitivní 
asociaci se všemi sledovanými fak-
tory. Vliv čtenářské gramotnosti na 
subjektivně pociťované zdraví a dů-
věru je ve srovnání s ostatními ze-
měmi nadprůměrný.  
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Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku do 34 let na vyšších úrovních 
způsobilosti (úroveň 3 a výše)

Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku do 34 let na nejvyšších a nejniž-
ších úrovních způsobilosti, čtenářská gramotnost *)
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Kvalita pracovních 
míst se zhoršuje
Počtům lidí bez práce se obecně věnuje velká pozornost. Přitom horším trendem než 
samotná nezaměstnanost je zhoršování kvality pracovních míst. Přestože se tento trend, 
tj. špatné pracovní podmínky a nízké mzdy, týká nás všech, příliš se o něm nemluví.  

Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

R eálný růst průměrného výdělku 
se v posledních letech stále sni-
žoval. Od roku 2012 hovoříme 

již o jeho propadu. Nízké výplaty za-
městnanců přitom znamenají snižo-
vání spotřeby domácností, méně za-
kázek firmám, nižší daňový výnos pro 
stát a tedy hospodářský útlum s tla-
kem na další propouštění.

Problém je s využíváním 
pracovní síly

Ze statistických dat lze poměrně 
snadno vyčíst, že česká ekonomika má 
evidentní problém s využíváním pra-
covní síly. Třebaže nezaměstnanost 
je u nás relativně nižší než ve většině 
států Evropské unie, půlmilionová 
masa lidí, která by mohla pracovat 
a vytvářet hodnoty, je bez práce. Pře-
tlak nabídky pracovní síly už nenutí 
zaměstnavatele o své zaměstnance 
pečovat. Důsledkem toho je zhor-

šování kvality pracovních míst. Za-
městnanci, kteří mají strach, aby ne-
zůstali bez práce, tak pracují za nízké 
mzdy často ve špatných pracovních 
podmínkách.

Regiony, kde je každý 
osmý bez práce 

Využívání pracovní síly souvisí s ob-
lastmi, ve kterých lidé v práceschop-
ném věku (15–64 let) žijí. Podle čes-

kého domácího ukazatele „podíl 
nezaměstnaných osob“, jenž umož-
ňuje podrobné regionální srovnání, 

bylo v březnu 2014 bez práce 8,3 % 
osob. Ovšem v některých okresech, 
např. Bruntál, Most a Jeseník, byla 
bez práce každá sedmá osoba. Vý-
znamným faktorem v oblasti lidských 
zdrojů je délka nezaměstnanosti. Čím 
déle trvá, tím komplikovanější je nale-
zení zaměstnání.

V této souvislosti je třeba zmínit fakt, 
že nezaměstnanost je silně sezónní zá-
ležitostí. V lednu a v únoru pravidelně 
dosahuje maxima v souvislosti s ome-

zením prací v zemědělství, stavebnictví 
a dalších oborech závislých na počasí. 
Naopak v květnu a červnu bývají čísla 

HISTORICKÉ MAXIMUM 
NEZAMĚSTNANÝCH BYLO 
SPÍŠE HROU S ČÍSLY

Na konci loňského roku dosáhl počet 
registrovaných uchazečů o zaměst-
nání na Úřadu práce 596,8 tis., le-
tos v lednu se dostal až na 629,3 tis. 
a média začala psát o historicky re-
kordní nezaměstnanosti.  Ve skuteč-
nosti šlo pouze o její běžný zimní vý-
kyv. Na konci března počet uchazečů 
již poklesl na 608,3 tis. Zmírnil se 
i trend nárůstu – ještě v červnu 2013 
byl meziročně vyšší o 14 %, v lednu 
2014 se zvýšil „jen“ o 7 % a v březnu 
byl pouze tříprocentní.

Zdroj: MPSV
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Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2014 (v %)

Podle definice Mezinárodní organizace práce bylo na 
konci roku 2013 v ČR zhruba 355 tis. nezaměstnaných 
osob, což bylo o 24 tis. méně než v roce 2012.
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vždy nejnižší. Na konci jara tedy do-
chází k poklesu, aniž by to nutně sou-
viselo s ekonomickým cyklem. 

Důležitou otázkou nadále zůstává, 
jak se pracovní trh vyrovnává s příli-
vem čerstvých uchazečů z řad absol-
ventů, kteří patří mezi ohrožené sku-
piny. Přestože počet pracovních míst 
v posledních měsících roste, zaměst-
navatelé dávají přednost lidem s praxí.

ČSÚ zjišťuje 

Mezi odbornou i laickou veřejností 
jsou ohledně počtu nezaměstnaných 
značné nejasnosti. Přitom již dlouhou 
dobu má Česká republika dva infor-
mační zdroje a tudíž i dvoje různá čísla. 
Jednak ČSÚ zjišťuje volnou pracovní 
sílu, tj. lidi hledající práci bez ohledu na 
oficiální registraci, a pak Úřad práce za-
chycuje počet uchazečů o zaměstnání, 
kteří se registrují na jeho pobočkách.

Zdrojem o počtech nezaměstna-
ných podle zjišťování Českého statis-
tického úřadu je Výběrové šetření pra-
covních sil známé pod zkratkou VŠPS. 
Tazatelky ČSÚ navštěvují vybrané do-
mácnosti a vyptávají se na pracovní 

aktivitu jejích členů. Jejich první 
otázka pro každého dospělého zní, 
zda v daném týdnu pracoval za od-
měnu. Každý, kdo někde pracoval ale-
spoň jednu hodinu, je pak považován 
za pracujícího a nemůže tedy vstou-
pit do statistiky nezaměstnaných. Za 
zaměstnané osoby jsou ještě pova-
žováni ti, kteří mají formální vztah 
k zaměstnavateli, třebaže v týdnu ne-
pracovali, např. lidé na dovolené či 
neschopence.

Za „nezaměstnané“ se považují jen 
ti, kteří si práci aktivně hledali a jsou 
schopni do ní neprodleně nastoupit. 
Tyto podmínky výpočtu nezaměstna-
ných si nevymysleli statistici z ČSÚ, 
nýbrž se řídí mezinárodní definicí ne-
zaměstnaného podle Mezinárodní or-
ganizace práce (ILO). Lidé, kteří obě 
podmínky nesplňují, nejsou „neza-
městnaní“, i když jsou bez práce. Do 
statistik vcházejí jako ekonomicky ne-
aktivní, podobně jako děti, studující, 
matky na rodičovské dovolené či ne-
pracující důchodci.

Podle definice ILO bylo na konci 
roku 2013 v České republice zhruba 
355 tis. nezaměstnaných osob, což 
bylo o 24 tis. méně než v roce 2012. 
Ovšem existovalo tu dalších asi 140 tis. 
ekonomicky neaktivních lidí, kteří by 
pracovat chtěli. Nemohli však být za-
řazeni do kategorie „nezaměstnaní“, 
neboť by nebyli schopní neprodleně 
nastoupit do práce, pokud by jim byla 

nabídnuta. To se týkalo např. matek 
s malými dětmi, které neměly zajiš-
těné hlídání. 

Úřad práce registruje 

Druhým zdrojem údajů o nezaměst-
naných je evidence Úřadu práce. Po-
skytuje však zcela odlišný pohled. Vy-
chází totiž z toho, že eviduje uchazeče 
o zaměstnání, kterým úřad poskytuje 
své služby a pomáhá při zprostřed-
kovávání zaměstnání. Teoreticky by-
chom se mohli domnívat, že – vzhle-
dem k tomu, že ne všichni si hledají 
zaměstnání prostřednictvím Úřadu 
práce – bude tato statistika vykazo-
vat nižší počty než údaje z ČSÚ. Jenže 
česká realita je zkrátka česká realita. 

Každý, kdo přijde o práci, má tři 

dny na to, aby se zaregistroval na 
Úřadu práce, jinak za něj stát nebude 
platit zdravotní pojištění. Proto kroky 
každého „rozumného“ člověka vedou 
ihned po ztrátě zaměstnání na „pra-
cák“. Jenže mnoho lidí zůstává v jeho 
evidenci, i když si začne porůznu při-
vydělávat. Dále i v případech, kdy ne-
příliš dobře placenou práci nevnímají 
jako „konečnou stanici“.

Statistika Českého statistického 
úřadu také dokazuje, že se spektrum 
„podřadných“ zaměstnání rozrůstá. 
Z jeho dat vyplývá, že se zkracuje prů-
měrná pracovní doba. Na trhu se to-
tiž zvyšuje nabídka zaměstnání na 
kratší pracovní dobu a vzrůstá i počet 
úvazků na dobu určitou. Tomu pak ale 
odpovídá i výše odměny.  

Míra nezaměstnanosti je podíl osob 
splňujících definici nezaměstnaného ku 
součtu nezaměstnaných a zaměstna-
ných (pracovní síle). Ukazuje, jak velká 
část pracovní síly zůstává nevyužitá. Po-
čítá se jen z údajů ČSÚ z Výběrového 
šetření pracovních sil. Sezónně očištěný 
údaj ČSÚ publikuje Eurostat každý mě-
síc v rámci zprávy o nezaměstnanosti 
za všechny země Evropské unie.

Podle Mezinárodní 
organizace práce se 
za „nezaměstnané“ 
považují jen ti, kteří si 
práci aktivně hledali 
a jsou schopni do ní 
neprodleně nastoupit.

Podíl nezaměstnaných osob je ukaza-
tel Úřadu práce, který poměřuje počet 
registrovaných uchazečů o zaměstnání 
ke všem obyvatelům daného regionu, 
tedy i ekonomicky neaktivním. Vyja-
dřuje tak, jaká část občanů se ocitla 
v problematické situaci. Tento ukazatel 
není mezinárodně srovnatelný, ale je 
velmi důležitý pro srovnávání situace 
v různých okresech.

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH 
OSOB (K 31. 3. 2014)

8,3 %

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
V 1. ČTVRTLETÍ 2014

6,9 %

55,2

4,1

40,7

zaměstnaní nezaměstnaní

ekonomicky neaktivní

Zdroj: ČSÚ

Ekonomické postavení populace 
ve věku15–64 let, 2013 (v %)
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Singles tvoří již pětinu 
domácností jednotlivců

Pavlína Habartová, oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání

P odle výsledků Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011 žilo v České repub-
lice 1 214 201 osob samostatně 

jako jednotlivci v domácnostech. Nej-
početnější skupinu tvořili senioři, spe-
cifickou kategorii pak osoby v mladších 
věkových skupinách, tzv. singles, kte-
rých bylo k 26. 3. 2011 sečteno již více 
než 300 tisíc. 

Vývoj počtu domácností singles má 
vzrůstající tendenci s velmi dynamic-
kým nárůstem v posledním intercen-
zálním období. Celkově zastoupení 
singles přesáhlo v roce 2011 jednu pě-
tinu všech hospodařících domácností 
jednotlivců. 

Změny v 90. letech 20. století

Významný přírůstek souvisí s vyšší 
dostupností bytů, změnou životního 
stylu i obecným porevolučním demo-
grafickým chováním spojeným s tzv. 
druhým demografickým přechodem. 
Česká republika se do tohoto stádia 
dostala zhruba na počátku 90. let 20. 
století. Mezi její hlavní projevy patří 
pokles úrovně plodnosti pod hranici 
prosté reprodukce, odkládání mateř-

ství do vyššího věku, zvyšování podílu 
dětí narozených mimo manželství, 
nárůst různorodosti v životních dra-
hách a formách soužití a s tím spojené 
stárnutí populace. Na nárůstu počtu 
singles se do určité míry projevuje 

i odlišná metodika zařazování osob 
do domácnosti na základě obvyklého 
pobytu. Ta totiž napomohla podchy-
cení osob bydlících samostatně mimo 
místo svého trvalého bydliště.

Jako singles častěji muži

Jako singles žila v roce 2011 téměř de-
setina osob ve věku 20–39 let, přičemž 
od počátku 90. let se jednalo o nárůst 
o pět procentních bodů. Muži jako 
singles převažovali nad ženami v ce-

DOMÁCNOSTI SINGLES

platné definice jsou pro účely analýzy 
za singles považovány všechny samo-
statně bydlící osoby ve věku 20–39 let.
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Zdroj: ČSÚ

Zastoupení singles mezi osobami ve stejném věku podle rodinného stavu, 2011

Vývoj počtu singles v období 1970–2011

Pohlaví 1970 1980 1991 2001 2011
2011/1970

abs.

Celkem 46 552 92 634 133 834 204 542 300 517 6,5

Muži 30 410 64 415 97 784 137 577 185 519 6,1

16 142 28 219 36 050 66 965 114 998 7,1

v % z celkového počtu osob ve věku 20–39 let

Celkem 1,7 3,0 4,7 6,6 9,6 5,6

Muži 2,2 4,1 6,7 8,7 11,5 5,3

1,2 1,9 2,6 4,4 7,5 6,3

Zdroj: ČSÚ
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lém sledovaném období, přestože se 
jejich převaha od roku 1991 snižuje. 
Po rozpadu úplné rodiny ve vyšším 
věku muži častěji vstupují do domác-
nosti singles na rozdíl od žen, které 
spolu s dětmi vytváří neúplnou rodinu 
osamělé matky s dítětem.

Muži žijící jako singles byli v roce 
2011 nejčastěji svobodní (78 %), s nej-
vyšší frekvencí ve věku 29 let, přičemž 
s přibývajícím věkem se zvyšovalo ze-
jména zastoupení rozvedených mužů. 
U žen singles byla zjištěna podobná 
struktura s dominantním postave-
ním svobodných žen, nicméně roz-
vedené ženy byly obecně zastoupeny 
s nižší intenzitou než muži (pouze ne-
celých 10 %). 

Vzdělání a práce

Z hlediska vzdělanostní úrovně do-
sahovali singles příznivějších hodnot 
v porovnání se všemi osobami ve stej-
ném věku. Až téměř o polovinu čas-
těji měly ženy singles vysokoškolské 
vzdělání ve srovnání s obecným prů-
měrem všech žen ve stejné věkové 
skupině. Podíl vysokoškolsky vzděla-
ných singles byl celkově více než pěti-
nový (u žen vyšší), středoškolsky vzdě-
laných s maturitou více než třetinový 
a bez maturity čtvrtinový. 

Podobné závěry lze učinit i při 
pohledu na strukturu osob ve věku 
20–39 let podle ekonomické aktivity. 
Osoby žijící jako singles byly v roce 
2011 častěji zaměstnané a naopak 
méně ekonomicky neaktivní.

Nájemní bydlení převládá

Významné rozdíly bylo možné pozo-
rovat z hlediska úrovně bydlení. Nej-
častěji singles využívali nájemní by-
dlení (40 %), ve 29 % případů bydleli 
v bytě v osobním vlastnictví a pouze 
15 % žilo v roce 2011 ve vlastním 
domě, což je téměř o čtvrtinu méně, 
než je průměr za všechny hospodařící 
domácnosti v bytech. 

Nejvýraznější absolutní i relativní 
přírůstek byl z důvodu změn vlastnic-
kých forem bydlení v závislosti na in-
tenzivním procesu privatizace zazna-
menán u bydlení v bytech v osobním 
vlastnictví. Zatímco v roce 2001 v by-

tech v osobním vlastnictví žilo pouze 
13 % singles, o deset let později se již 
jednalo o druhý nejfrekventovanější 
právní důvod užívání bytu.

Singles žili průměrně v bytě o ve-
likosti 68 m2 se třemi obytnými míst-
nostmi. Jednalo se sice obecně o nej-
menší obývané byty v porovnání 
s velikostí bytu ostatních typů domác-
ností, přesto jednotlivci dosahovali 
nejpříznivějších hodnot počtu osob 
na byt i obytnou místnost. 

Nejvíce singles žije  
ve velkoměstech

Nejnižší zastoupení singles bylo za-
znamenáno v obcích s 500–999 obyva-
teli, přičemž se zvyšujícím se počtem 
obyvatel v obci rostla také intenzita 
osob žijících jako singles. Jejich ma-
ximální podíl byl zjištěn ve velko-
městech, kde singles představují až 
14 % všech osob v příslušné věkové 
skupině. 

Při odhlédnutí od největších měst 
byl nejvyšší podíl singles zjištěn v Ús-
teckém a Karlovarském kraji, zatímco 
nejnižší zastoupení bylo zazname-
náno v oblastech vnitřní periferie na 
pomezí Čech a Moravy – v regionech 
s horší dopravní dostupností, občan-
skou vybaveností a s vysokou mírou 
tradiční hodnoty rodiny, tj. s vyšším 
zastoupením osob v úplných rodinách 
v mladším věku. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muži – singles

Muži celkem

Ženy – singles

Ženy celkem

základní*) střední bez maturity střední s maturitou**) vysokoškolské

Pozn.: Struktura vztažena k osobám se zjištěným nejvyšším ukončeným vzděláním,
           *) včetně neukončeného a bez vzdělání, **) včetně nástavbového a vyššího odborného.

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Struktura osob ve věku 20–39 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011

do 5,49

5,50–7,49

7,50–9,99

10,00 a více

Podíl singles z celkového počtu osob ve věku 20–39 (v %)

Zastoupení singles ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 2011
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Míry zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti a ekonomické 
aktivity (březen 2014)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (18. týden)

Zaměstnanost a nezaměstnanost 
podle výsledků VŠPS (1. čtvrtletí 2014)

Zahraniční obchod (březen 2014)

Maloobchod (březen 2014)
Stavebnictví (březen 2014)
Průmysl (březen 2014)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (19. týden)
Cestovní ruch (1. čtvrtletí 2014)
Služby (1. čtvrtletí 2014)

Předběžný odhad HDP (1. čtvrtletí 2014)

Indexy spotřebitelských cen – inflace 
(duben 2014)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – potravinářské výrobky 
(květen 2014)
Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (20. týden)

Indexy cen výrobců (duben 2014)
Indexy cen vývozu a dovozu 
(březen 2014)

Konjunkturální průzkum (květen 2014)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (22. týden)

Šetření průměrných cen vybraných 
výrobků – pohonné hmoty a topné 
oleje (21. týden)

Ekonomické výsledky peněžních institucí 
(bankovních i nebankovních)
Titul přináší údaje o zaměstnanosti 
a mzdách, o stavech a meziročním pohybu 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, finančních aktivech, dále souhrnné 
ukazatele aktiv a pasiv, informace 
o vybraných druzích výnosů a nákladů 
a doplňkové ukazatele.
e-verze

Výsledky účtu kultury za rok 2012
Publikace obsahuje výdaje na kulturu jak 
z hlediska zdrojů, tak i z oblastí (sfér) kultury 
a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací 
zmíněných rozměrů lze získat maticově 
uspořádané tabulky, které jsou spolu 
s odhadem makroekonomických ukazatelů 
v kultuře hlavním výstupem účtu.
e-verze

Lesnictví a myslivost
V česko-anglické verzi vychází materiál, 
který přináší hlavní ukazatele lesnické 
činnosti subjektů hospodařících v lesnictví 
v roce 2013 a ekonomické výsledky za rok 
2012.
e-verze

Struktura mezd zaměstnanců
Výsledky strukturálního šetření o mzdách 
zaměstnanců v podrobných členěních, např. 
podle pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnání, 
apod., a také o distribuci mezd. Informace 
jsou jak v češtině, tak angličtině.
e-verze 

Věkové složení a pohyb obyvatelstva 
v Jihomoravském kraji
Publikace obsahuje údaje o podrobné 
věkové struktuře obyvatelstva kraje, okresů 
a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností (SO ORP) k 31. 12. 2013. 
e-verze

Publikace je možné objednat 

nebo zakoupit v prodejně publikací v ústředí ČSÚ 
(Na padesátém 81, Praha 10). Všechny tituly 
najdete na www.czso.cz. 

RYCHLÉ INFORMACE VYBRANÉ VÝSTUPY ČSÚ

KALENDÁŘ
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P ublikace v tištěné podobě vy-
chází letos po devatenácté. Pa-
tří už k tradičním každoročním 

výstupům demografické statistiky. 
Podnětem k jejímu prvnímu vydání 
(s počty obyvatel k 1. 1. 1996) byl 
vznik nového okresu Jeseník a přesun 
dalších deseti obcí mezi okresy. Od té 
doby se její tisk stal pravidlem. 

V prvním sešitě byly uvedeny pouze 
počty obyvatel podle pohlaví za kraje, 
okresy a obce. O rok později již přibyl 
sloupec s průměrným věkem za oby-
vatele celkem, který byl v roce 2003 
obohacen i o obě pohlaví. Od té doby 
došlo již jen jednou ke změně, a to 
v roce 2007, kdy se titul rozšířil o čtyři 
strany o údaje za správní obvody obcí 
s rozšířenou působností.

Publikované počty obyvatel po-
cházejí z každoroční bilance na zá-
kladě došlých hlášení o narození, 

úmrtí a souborů stěhování. Veškeré 
údaje se týkají všech obyvatel, kteří 
mají v ČR trvalé bydliště, a to bez 
ohledu na státní občanství. Údaje za-
hrnují také cizince s vízy nad 90 dnů, 
cizince s přiznaným azylem, občany 
zemí EU s přechodným pobytem 
na území ČR a občany třetích zemí 
s dlouhodobým pobytem.

Uvedená data slouží také jako pod-
klad Ministerstvu financí pro každoroční 

vyhlášku, která stanovuje podíl obcí na 
příjmu z rozpočtového určení daní.

Tradiční součástí publikace jsou 
kódy územních celků a od roku 2008 
tak tento výstup nahrazuje do té doby 
vycházející Číselník obcí. Kódy vyš-
ších územních samosprávných celků 
a okresů vycházejí z Opatření ČSÚ ze 
dne 27. dubna 1999 k zavedení klasifi-
kace územních statistických jednotek. 

Oproti roku 2013 se území republiky 
a její členění nezměnilo, došlo pouze 
k jedné změně názvu, a to ve městě 
Kostelec nad Černými lesy (malé „l“). 
Od roku 1996, kdy vyšla publikace po-
prvé, vzniklo 35 nových obcí a 15 jich 
zaniklo sloučením. Přibylo tedy 20 obcí 
a jejich současný počet je 6 253.

Publikace je od roku 2004 uvedena 
i na internetových stránkách ČSÚ v ka-
pitole Obyvatelstvo/publikace. 

Více na http://bit.ly/1gdvkqE. 

DO KNIHOVNY 

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2014
Vydavatel: Český statistický úřad

Analýzy v regionálním rozvoji
Vydavatel: Professional Publishing 

Kolektiv autorů ve složení Bohumil Mi-
nařík, Jana Borůvková a Miloš Vystrčil 
shrnují své poznatky z využití někte-
rých exaktních nástrojů při kvantifikaci 
rozvoje regionů. Titul zaujme ty, kteří se 
snaží změřit dopady finanční podpory 
k dosažení strategických cílů regionál-
ního rozvoje. 

Vývoj ekonomiky  
České republiky v roce 2013
Vydavatel: Český statistický úřad

Analýzu zpracovalo oddělení svod-
ných analýz ČSÚ pod vedením Dra-
homíry Dubské. Předkládá shrnutí 
výkonnosti ekonomiky a jednotlivých 
odvětví. Popisuje a hodnotí vnější 
ekonomické vztahy, cenovou hladinu, 
trh práce, měnové podmínky a vývoj 
státních financí. 

Výroční zpráva 2013
Vydavatelé: Úřad průmyslového vlastnictví 
České republiky

Publikace shrnuje výkonné činnosti 
patentového úřadu a statistiky v uply-
nulém roce. Obsahuje data o počtu 
podaných přihlášek patentů, užit-
ných a průmyslových vzorů, ochran-
ných známek a další informace 
k 31. 12. 2013. Text je doplněn pře-
hlednou grafickou přílohou.  

Všechny tituly si můžete vypůjčit (případně zakoupit) v Ústřední statistické knihovně a prodejně ČSÚ. Více na library.czso.cz.
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č. 1DEMOGRAFIE
revue pro výzkum populačního vývoje 
Jediný odborný recenzovaný demografi cký časopis v České republice. Vychází od 

třech číslech česky a v jednom čísle anglicky. Cena jednoho výtisku je 58 Kč, roční 
předplatné včetně poštovného je 327 Kč. Časopis je zveřejňován na internetu v elek-
tronické podobě v době vydání jeho tištěné verze.

Z obsahu č. 1 / 2014:

Úvodník: Iva Ritschelová / Články: Kateřina Válková: Vývoj plodnosti 
žen do 25 let v České republice / Pavlína Habartová – Klára Hulíková 
Tesárková – Olga Sivková: Prognóza počtu a velikosti vybraných typů 
hospodařících domácností v České republice pro období 2013–2040 

www.czso.cz
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