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Odbor statistik rozvoje společnosti


Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a
informační společnosti



Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví,
kultury, kriminality a sociálního zabezpečení

Statistiky informačních technologií (ICT)
Základní rozdělení
 Statistiky ICT z hlediska zdrojů (digitální ekonomika):
− ICT odborníci a studenti (lidské zdroje)
− Investice do ICT (finanční zdroje)
− Výzkum a vývoj ICT (znalostní a technologické zdroje)
− Produkce ICT (ICT výrobky a služby)
− Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami (transfer technologií)

 Statistiky ICT z hlediska jejich využívání (informační společnost):
− Telekomunikační a internetová (ICT) infrastruktura
− ICT v domácnostech a jejich používání jednotlivci
− ICT v podnikatelském sektoru
− ICT ve veřejné správě (eGovernment), vzdělávání (eEducation) a
zdravotnictví (eHealth)
Více zde: Informační technologie | ČSÚ (czso.cz)
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Více zde: Informační společnost v číslech

Statistiky vědy, technologií a inovací (VTI)
Základní rozdělení
 Statistiky oblasti VTI z hlediska jejich vstupů (zdrojů):
− Finanční (výdaje na VaV, inovace, vyspělé technologie)
− Lidské (výzkumníci, specialisté v oblasti VaT, studenti VŠ)

 Statistiky VTI z hlediska výstupů (výsledků):
− Nové znalosti = Odborné články a jejich citace
− Nové vynálezy = Patenty a licenční příjmy z nich získané
− Transfer technologií a znalostí = příjmy ze smluvního VaV,
technologická platební bilance
− Nové produkty uplatněné na trhu = inovace a příjmy z jejich prodeje
− High-tech = ICT, biotechnologie, nanotechnologie atd.
Více zde: Věda, výzkum a inovace | ČSÚ (czso.cz)

Zabezpečení, zpracování a prezentace resortních dat:
Zdravotnictví (ÚZIS ČR); Vzdělávání (MŠMT); Kultura (NIPOS);
Sociální zabezpečení (MPSV a ČSSZ) a Kriminalita (Policejní prezidium ČR)
Pro následující výstupy ČSÚ:
−

Statistická ročenka ČR – kapitoly 24. Vzdělávání; 25. Zdravotnictví;
26. Sociální zabezpečení; 27. Kultura, 28. Sport a 29. Soudnictví, kriminalita

−

Krajské ročenky – kapitoly 20. Vzdělávání; 21. Zdravotnictví; 22. Sociální
zabezpečení; 23. Kultura, Sport a 24. Kriminalita

−

Zaostřeno na ženy a muže – kapitoly 2. Zdravotnictví; 3. Vzdělávání;
5. Sociální zabezpečení; 6. Soudnictví, kriminalita

−

Senioři v ČR v datech – kapitoly 3. Zdraví očima seniorů;
4. Senioři a sportování; 5. Výdaje na léčbu seniorů;
8. Sociální zabezpečení; 9. Senioři jako oběti trestných činů

−

Samostatné roční publikace

Samostatná šetření a úlohy v gesci odboru


Domácnostní evropská výběrová šetření:
−
−
−



Podniková evropská výběrová zjišťování:
−
−
−

−



Roční šetření o ICT v domácnostech VŠIT (regionální srovnání)
Šetření o vzdělávání dospělých AES – jednou za pět let (2022)
Šetření o zdraví EHIS – jednou za šest let (2019, 2025)

Roční zjišťování o ICT v podnicích ICT 5-01
Roční zjišťování o výzkumu a vývoji VTR 5-01 – plošné zjišťování (regionální srovnání)
Zjišťování o inovačních aktivitách v podnicích TI2022 (regionální srovnání)
Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob CVTS – jednou za pět let (2015, 2020)

Roční úlohy založené na administrativních datech:
−
−
−
−
−
−

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj GBARD (regionální srovnání)
Daňová podpora výzkumu a vývoje GTARD (regionální srovnání)
Patentová statistika (regionální srovnání)
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (regionální srovnání)
Zdravotnické účty (nově regionální srovnání za výdaje zdravotních pojišťoven)
Účet kultury

Ostatní datové zdroje ČSÚ


Výběrové šetření pracovních sil (LFS):
‒ Počet a struktura ICT odborníků, Specialistů v oblasti vědy a techniky
dle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) – regionální srovnání



Mzdová strukturální statistika (SES):
‒ Mzdy Učitelů, ICT odborníků, Zdravotníků dle Klasifikace zaměstnání (CZISCO) - regionální srovnání



Podniková strukturální statistika (SBS)
‒ Ekonomické ukazatele za Odvětví informační ekonomiky a High-tech odvětví
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)



Databáze pohybu zboží přes hranice
‒ Vývoz a dovoz ICT zboží a High-tech zboží dle Harmonizovaného systému,
Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Standardní klasifikace zboží (SITC).



Databáze národních účtů
‒ Investice do ICT vybavení a softwaru

Administrativní datové zdroje


Otevřená data Českého telekomunikačního úřadu
−



Patentová dokumentace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
−



Patentová statistika (regionální srovnání)

Veřejně přístupná data IS VaVaI
−



ICT infrastruktura (regionální srovnání)

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj GBARD (regionální srovnání)

SIMS – Sdružené informace matrik studentů, MŠMT ČR (msmt.cz)
−

Počty a struktura studentů a absolventů VŠ v Česku (regionální srovnání)
■ Studenti a absolventi ICT oborů vysokoškolského studia
■ Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vysokoškolského studia



Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) – databáze
−



Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (regionální srovnání)

Data zdravotních pojišťoven
−

Výdaje na zdravotní péči podle pohlaví, věku a nemocí (regionální srovnání)

Ukázky regionálních výstupů

Nejčastější fixní způsob přístupu domácností k internetu v roce 2017

Více zde: ICT infrastruktura | ČSÚ (czso.cz)

ICT odborníci v krajích ČR, průměry za roky 2018–2020
Tis. fyzických osob
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Pramen: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Více zde: ICT odborníci
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Pramen: MŠMT a vlastní dopočty ČSÚ

Více zde: Informační technologie ve školách

Podíl uživatelů internetového bankovnictví a internetu v mobilu
mezi osobami staršími 55 let v krajích ČR (průměry za roky 2019–2021)
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Více zde: Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v krajích, 2020

Více zde: Výzkum a vývoj | ČSÚ (czso.cz)

Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích v roce 2020

Více zde: Výzkum a vývoj | ČSÚ (czso.cz)

Studentky technických oborů na vysokých školách v Česku; 2020

Více zde: Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vysokoškolského studia
Pramen: MŠMT, SIMS a vlastní dopočty ČSÚ
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Pramen: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ

Více zde: Patentová statistika | ČSÚ (czso.cz)

Změny v počtech žáků ZŠ mezi roky 2009 a 2019 (v %)

Pramen: MŠMT a vlastní dopočty ČSÚ

Více zde: Školy a školská zařízení - školní rok 2019/2020 | ČSÚ (czso.cz)

Podíl chlapců v odborném vzdělávání
s výučním listem na všech chlapcích
na středních školách v roce 2020

Více zde: Zaostřeno na ženy a muže – 2021: 3. Vzdělávání | ČSÚ (czso.cz)

Podíl dívek na gymnáziích na všech
dívkách na středních školách v roce 2020

Více zde: Zaostřeno na ženy a muže – 2021: 3. Vzdělávání | ČSÚ (czso.cz)

Podíl mužů ve věku 20 až 29 let
studujících VŠ v roce 2020

Více zde: Zaostřeno na ženy a muže – 2021: 3. Vzdělávání | ČSÚ (czso.cz)

Mzdy učitelů v regionálním školství, 2020

Pramen: Mzdová strukturální statistika

Více zde: Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020 | ČSÚ (czso.cz)

Průměrná výše starobního důchodu mužů, prosinec 2020

Pozn.: Jedná se o plné starobní důchody vyplacené sólo.
Zdroj dat: ČSSZ

Více zde: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2020 | ČSÚ (czso.cz)

Průměrná výše starobního důchodu žen, prosinec 2020

Pozn.: Jedná se o plné starobní důchody vyplacené sólo.
Zdroj dat: ČSSZ

Více zde: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2020 | ČSÚ (czso.cz)

Počet příjemců příspěvku na bydlení na 1000 obyvatel, prosinec 2020

Zdroj dat: MPSV

Více zde: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2020 | ČSÚ (czso.cz)

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti, 2021

Pramen: ČSSZ a vlastní dopočty ČSÚ

Více zde: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - rok 2021

Statistiky rozvoje společnosti naleznete
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
 Webové stránky – každá oblast má své stránky
•
•
•
•
•
•

Informační technologie | ČSÚ (czso.cz)
Věda, výzkum a inovace | ČSÚ (czso.cz)
Vzdělávání | ČSÚ (czso.cz)
Zdravotnictví, pracovní neschopnost | ČSÚ (czso.cz)
Sociální zabezpečení | ČSÚ (czso.cz)
Kultura | ČSÚ (czso.cz)

 Publikace – cca 20 samostatných publikací ročně: více zde Publikace
 Tiskové zprávy – opět cca 20 ročně: více zde Tiskové zprávy
 Statistika&My | Magazín Českého statistického úřadu (statistikaamy.cz)
 Regionální statistiky | ČSÚ (czso.cz)
ZAHRANIČÍ: Eurostat, OECD, UNESCO
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