
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. srpna 2012 č. 634 

 
k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby 

 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Záměr zefektivnění výkonu státní statistické služby,       
obsažený v části III materiálu č.j. 819/12; 
 
            II. ukládá  
 
                1. předsedkyni Českého statistického úřadu  
 
                    a) optimalizovat a zefektivnit výkon státní statistické služby na základě 
analýzy výchozího stavu státní statistické služby u resortních pracovišť uvedené          
v bodě II/2 tohoto usnesení s příslušnými ministry a vedoucími ostatních správních 
úřadů s cílem zejména snížit administrativní zátěž zpravodajských jednotek ve smyslu  
záměru uvedeného v bodě I tohoto usnesení,  
 
                    b) zpracovat na základě výsledků analýzy uvedené v bodě II/2 tohoto 
usnesení etapizaci a harmonogram převodu příslušné části výkonu státní statistické 
služby z resortních pracovišť státní statistické služby na Český statistický úřad;       
přechodu na převažující elektronický sběr dat od zpravodajských jednotek; zvýšení 
využití administrativních zdrojů dat ve všech oblastech statistického zjišťování, včetně 
dalšího sčítání lidu, domů a bytů a včetně kvantifikace rozpočtových dopadů a snížení 
administrativní zátěže zpravodajských jednotek,  
 
                    c) informovat vládu o stavu plnění úkolů uvedených v bodě II/1a, b      
tohoto usnesení k 30. listopadu 2012 a k 30. listopadu 2013, 
 
                2. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zajišťujících 
statistickou službu vypracovat v součinnosti s Českým statistickým úřadem analýzu 
výchozího stavu státní statistické služby u resortních pracovišť, spolupracovat 
s Českým statistickým úřadem na optimalizaci a zefektivnění celého systému           
statistických zjišťování, včetně dalšího sčítání lidu, domů a bytů, 
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                3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 
 
                    a) projednávat s Českým statistickým úřadem záměry návrhů nových    
nebo novelizovaných právních předpisů, které zakládají oprávnění vytvářet a provozo-
vat administrativní zdroje dat, potencionálně využitelné pro potřeby státní statistické 
služby, v průběhu legislativního procesu před předložením těchto návrhů do připomín-
kového řízení,  
 
                    b) projednat s Českým statistickým úřadem způsob a možnosti              
statistického využití již shromažďovaných administrativních dat a vytvořit podmínky 
pro jejich zpřístupnění státní statistické službě.  
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  
zajišťující státní statistickou službu, 
vedoucí ostatních ústředních  
správních úřadů 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 


