
STATISTIKY ROZVOJE SPOLEČNOSTI – HLAVNÍ VÝSTUPY  

ROČNÍ SAMOSTATNÉ PUBLIKACE 

Datum  Kód Název 

23.06.2022 213003-22 Inovační aktivity podniků - 2018 až 2020 

21.06.2022 213008-22 Ochrana průmyslového vlastnictví - v roce 2021 

31.05.2022 260004-21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - rok 2021 

30.05.2022 090005-22 Výsledky účtu kultury - 2020 

18.05.2022 062020-22 Informační technologie ve školách v České republice - 2021 

12.05.2022 230061-22 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice - 2001–2021 

27.04.2022 062023-22 Digitální dovednosti - v roce 2021 

26.04.2022 061005-22 Informační společnost v číslech - 2022 (anglicky) 

22.03.2022 061004-22 Informační společnost v číslech - 2022 

17.03.2022 211003-22 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2020 

31.01.2022 211002-21 Ukazatele výzkumu a vývoje - 2020 

11.01.2022 062005-21 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích - 2021 

15.12.2021 061011-21 Informační technologie ve zdravotnictví v České republice - 2020 

07.12.2021 211001-21 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2020 

07.12.2021 063006-21 Digitální ekonomika v číslech - 2021 (anglicky) 

02.12.2021 063005-21 Digitální ekonomika v číslech - 2021 

23.11.2021 062004-21 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech - 2021 

12.11.2021 190029-21 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2020 

04.11.2021 213002-21 Licence na předměty průmyslového vlastnictví - 2020 

29.10.2021 090004-21 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2020 

31.08.2021 230042-21 Školy a školská zařízení - školní rok 2020/2021 

18.08.2021 230069-21 Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020 

10.05.2021 090016-21 Statistika sportu: základní ukazatele - 2019 

31.03.2021 260005-21 Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010–2019 

16.12.2019 260006-19 Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018  

16.12.2019 260023-19 Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo 
soukromé domácnosti - 2017, 2018 

29.04.2019 060000-18 Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 
2007 až 2017 

28.12.2018 062030-18 Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU (anglicky) 

26.09.2018 062026-18 Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/inovacni-aktivity-podniku-20182020
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ochrana-prumysloveho-vlastnictvi-v-roce-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-rok-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-uctu-kultury-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/informacni-technologie-ve-skolach-v-ceske-republice-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-v-ceske-republice
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/digitalni-dovednosti-v-roce-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/information-society-in-figures-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/neprima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-rok-2020-aktualni-mesic-roku-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/informacni-technologie-ve-zdravotnictvi-v-ceske-republice-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/prima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/digital-economy-in-figures-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/digitalni-ekonomika-v-cislech-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/licence-na-predmety-prumysloveho-vlastnictvi-32061qystq
https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-sektor-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/skoly-a-skolska-zarizeni-tjp3wpnyep
https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-ucitelu-v-regionalnim-skolstvi-20132020
https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-m6hwrlzbbw
https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-postizenim-2018
https://www.czso.cz/csu/czso/deti-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zijici-mimo-soukrome-domacnosti-2017-2018
https://www.czso.cz/csu/czso/deti-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zijici-mimo-soukrome-domacnosti-2017-2018
https://www.czso.cz/csu/czso/veda-vyzkum-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/veda-vyzkum-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/development-of-information-society-in-the-czech-republic-and-other-eu-countries
https://www.czso.cz/csu/czso/rozvoj-informacni-spolecnosti-v-ceske-republice-a-zemich-eu


TISKOVÉ ZPRÁVY 
Datum  Kód Název 

23.06.2022 213012-22 Investice do inovací byly rekordní  

21.06.2022 213011-22 Za pouhou desetinou patentů stojí žena  

02.06.2022 260033-22 Necelá třetina případů pracovní neschopnosti vloni souvisela s karanténou či izolací 

30.05.2022 090026-22 Návštěvnost kultury klesla v prvním covidovém roce o 55 %  

25.05.2022 063017-22 Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci  

12.05.2022 230075-22 Vysoké školy v Česku studuje cca 300 tisíc studentů, klesá zájem o techniku, v kurzu 
je zdravotnictví  

22.03.2022 062048-22 V čase covidu jsme více telefonovali i nakupovali online 

17.03.2022 212027-22 Daňová podpora výzkumu a vývoje klesla o 0,6 mld. Kč  

11.01.2022 062047-22 Práce na dálku se i díky pandemii stává běžnou  

10.12.2021 212026-21 Stát investoval do výzkumu a vývoje v posledních deseti letech 300 mld. Kč  

03.12.2021 061012-21 Do výzkumu ICT zařízení a služeb šlo 23 miliard korun  

23.11.2021 062046-21 Jídlo z restaurací si online objednává o polovinu více lidí než loni 

12.11.2021 190042-21 Výdaje na ošetřovné loni skokově vzrostly  

04.11.2021 090025-21 Zájem Čechů o placený streaming hudby roste 

01.11.2021 260032-21 Neschopenek je více, ale jsou kratší 

26.10.2021 062044-21 Z mobilů se vloni v rámci Česka volalo výrazně častěji  

21.10.2021 212025-21 Růst výdajů na výzkum a vývoj zpomalil  

31.08.2021 230074-21 Počet žáků středních škol roste, zvyšuje se zájem o zdravotnické obory  

18.08.2021 230072-21 Mzda učitelů vzrostla o 9 % a překročila 43 tisíc Kč  

11.08.2021 063016-21 Počet studentů IT oborů pomalu roste  

03.06.2021 090024-21 Kultura zaměstnávala více než 200 tisíc osob  

02.06.2021 260031-21 Neschopenek loni přibylo, jejich doba se však zkrátila  

26.05.2021 230070-21 Vysoké školy u nás studuje 300 tisíc studentů, výrazně mezi nimi roste podíl cizinců  

10.05.2021 090023-21 V posledním předkrizovém roce sportovala třetina populace 

27.04.2021 213010-21 Při patentování jsou nejúspěšnější vysoké školy  

14.04.2021 212023-21 Díky daňové podpoře výzkumu a vývoje ušetřily firmy necelé tři miliardy  

31.03.2021 260030-21 Za zdraví jsme si připlatili o desetinu více  

24.03.2021 062043-21 V nakupování potravin online jsme nad průměrem EU  

12.01.2021 062042-21 Roboty využívá téměř pětina průmyslových podniků  

09.12.2020 211014-20 Stát investoval do zdravotnického výzkumu 4,4 mld. Kč  

13.11.2020 190041-20 V Česku přibývá předčasných starobních důchodů 

05.11.2020 090022-20 Hudba šedesátých let zní z rádií v češtině 

05.05.2020 062038-20 99 % studentů používá denně internet 

19.06.2019 260022-19 Lidem se zdravotním postižením nejvíc chybí peníze a dostupná zdravotní péče 

https://www.czso.cz/csu/czso/investice-do-inovaci-byly-rekordni
https://www.czso.cz/csu/czso/za-pouhou-desetinou-patentu-stoji-zena
https://www.czso.cz/csu/czso/necela-tretina-pripadu-pracovni-neschopnosti-vloni-souvisela-s-karantenou-ci-izolaci
https://www.czso.cz/csu/czso/navstevnost-kultury-klesla-v-prvnim-covidovem-roce-o-55
https://www.czso.cz/csu/czso/temer-tretinu-studentu-ict-oboru-tvori-cizinci
https://www.czso.cz/csu/czso/vysoke-skoly-v-cesku-studuje-cca-300-tisic-studentu-klesa-zajem-o-techniku-v-kurzu-je-zdravotnictvi
https://www.czso.cz/csu/czso/vysoke-skoly-v-cesku-studuje-cca-300-tisic-studentu-klesa-zajem-o-techniku-v-kurzu-je-zdravotnictvi
https://www.czso.cz/csu/czso/v-case-covidu-jsme-vice-telefonovali-i-nakupovali-online
https://www.czso.cz/csu/czso/danova-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-klesla-o-06-mld-kc
https://www.czso.cz/csu/czso/prace-na-dalku-se-i-diky-pandemii-stava-beznou
https://www.czso.cz/csu/czso/stat-investoval-do-vyzkumu-a-vyvoje-v-poslednich-deseti-letech-300-mld-kc
https://www.czso.cz/csu/czso/do-vyzkumu-ict-zarizeni-a-sluzeb-slo-23-miliard-korun
https://www.czso.cz/csu/czso/jidlo-z-restauraci-si-online-objednava-o-polovinu-vice-lidi-nez-loni
https://www.czso.cz/csu/czso/vydaje-na-osetrovne-loni-skokove-vzrostly
https://www.czso.cz/csu/czso/zajem-cechu-o-placeny-streaming-hudby-roste
https://www.czso.cz/csu/czso/neschopenek-je-vice-ale-jsou-kratsi
https://www.czso.cz/csu/czso/z-mobilu-se-vloni-v-ramci-ceska-volalo-vyrazne-casteji
https://www.czso.cz/csu/czso/rust-vydaju-na-vyzkum-a-vyvoj-zpomalil
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-zaku-strednich-skol-roste-zvysuje-se-zajem-o-zdravotnicke-obory
https://www.czso.cz/csu/czso/mzda-ucitelu-vzrostla-o-9-a-prekrocila-43-tisic-kc
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-studentu-it-oboru-pomalu-roste
https://www.czso.cz/csu/czso/kultura-zamestnavala-vice-nez-200-tisic-osob
https://www.czso.cz/csu/czso/neschopenek-loni-pribylo-jejich-doba-se-vsak-zkratila
https://www.czso.cz/csu/czso/vysoke-skoly-u-nas-studuje-300-tisic-studentu-vyrazne-mezi-nimi-roste-podil-cizincu
https://www.czso.cz/csu/czso/v-poslednim-predkrizovem-roce-sportovala-tretina-populace
https://www.czso.cz/csu/czso/pri-patentovani-jsou-nejuspesnejsi-vysoke-skoly
https://www.czso.cz/csu/czso/diky-danove-podpore-vyzkumu-a-vyvoje-usetrily-firmy-necele-tri-miliardy
https://www.czso.cz/csu/czso/za-zdravi-jsme-si-priplatili-o-desetinu-vice
https://www.czso.cz/csu/czso/v-nakupovani-potravin-online-jsme-nad-prumerem-eu
https://www.czso.cz/csu/czso/roboty-vyuziva-temer-petina-prumyslovych-podniku
https://www.czso.cz/csu/czso/stat-investoval-do-zdravotnickeho-vyzkumu-44-mld-kc
https://www.czso.cz/csu/czso/v-cesku-pribyva-predcasnych-starobnich-duchodu
https://www.czso.cz/csu/czso/hudba-sedesatych-let-zni-z-radii-v-cestine
https://www.czso.cz/csu/czso/99-studentu-pouziva-denne-internet
https://www.czso.cz/csu/czso/lidem-se-zdravotnim-postizenim-nejvic-chybi-penize-a-dostupna-zdravotni-pece


ČLÁNKY ODBORU 63 ZPRACOVANÉ PRO ČASOPIS ČSÚ STATISTIKA A MY  
https://www.statistikaamy.cz/  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  

https://www.statistikaamy.cz/statistiky/informacni-technologie/  

Nebezpečí z internetu 

Digitální dovednosti v Česku v roce 2021 

Internet věcí hlavně pro zabezpečení objektů 

Na sociální síti je každý druhý podnik a 5 milionů osob 

Práci na dálku umožňují především velké podniky 

Chování Čechů na internetu 

Voláme víc a surfujeme rychleji 

Jídlo z restaurací si online objednává o polovinu více lidí než loni 

Studenti v kyberprostoru 

Jak se připojujeme na internet 

Nejčastější bývá jméno a heslo 

Placené appky stahujeme jen vzácně 

Studenti ICT pod drobnohledem 

Internet věcí proniká do českých domácností 

Přesune pandemie veřejnou správu do digitální sféry? 

Aktivity na síti se liší podle příjmu domácností 

Polovina lidstva je online a většinou na mobilu 

Jaké moderní digitální technologie využívají podniky v Česku? 

Pandemie změnila využívání informačních technologií 

ŠKOLSTVÍ  
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/skolstvi/  

Učitelé vydělávají skoro o 60 % víc než v roce 2015 

Za 10 let o 100 tisíc studentů méně 

Počet žáků středních škol se bude zvyšovat 

Základní přehled o základních školách 

Proč už nepřibývá dětí ve školkách 

Vysokoškoláci studující v zahraničí 

Jak se mění počty žáků na základních školách 

Číst se musí umět 

Kdo nevěří v omezenost schopností, snadněji roste 

Žáci a studenti online 

 

https://www.statistikaamy.cz/
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/informacni-technologie/
https://www.statistikaamy.cz/2022/05/19/nebezpeci-z-internetu
https://www.statistikaamy.cz/2022/04/27/digitalni-dovednosti-v-cesku-v-roce-2021
https://www.statistikaamy.cz/2022/03/18/internet-veci-je-hlavne-pro-zabezpeceni-objektu
https://www.statistikaamy.cz/2022/03/16/na-socialni-siti-je-kazdy-druhy-podnik-a-5-milionu-osob
https://www.statistikaamy.cz/2022/02/03/praci-na-dalku-umoznuji-predevsim-velke-podniky
https://www.statistikaamy.cz/2022/02/02/chovani-cechu-na-internetu
https://www.statistikaamy.cz/2021/11/29/volame-vic-a-surfujeme-rychleji
https://www.statistikaamy.cz/2021/11/25/jidlo-z-restauraci-si-online-objednava-o-polovinu-vice-lidi-nez-loni
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/12/studenti_kyberprostor
https://www.statistikaamy.cz/2021/05/25/jak-se-pripojujeme-na-internet
https://www.statistikaamy.cz/2021/04/14/nejcastejsi-byva-jmeno-a-heslo
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/25/placene-appky-stahujeme-jen-vzacne
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/24/studenti-ict-pod-drobnohledem
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/23/internet-veci-pronika-do-ceskych-domacnosti
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/23/presune-pandemie-verejnou-spravu-do-digitalni-sfery
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/22/aktivity-na-siti-se-lisi-podle-prijmu-domacnosti
https://www.statistikaamy.cz/2021/03/18/polovina-lidstva-je-online-a-vetsinou-na-mobilu
https://www.statistikaamy.cz/2021/02/19/jake-moderni-digitalni-technologie-vyuzivaji-podniky-v-cesku
https://www.statistikaamy.cz/2021/01/04/pandemie-zmenila-vyuzivani-informacnich-technologii
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/skolstvi/
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/23/ucitele-vydelavaji-skoro-o-60-procent-vic-nez-v-roce-2015
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/22/za-10-let-o-100-tisic-studentu-mene
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/21/pocet-zaku-strednich-skol-se-bude-zvysovat
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/21/zakladni-prehled-o-zakladnich-skolach
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/15/deti_ve_skolkach
https://www.statistikaamy.cz/2020/12/11/vysokoskolaci-studujici-v-zahranici
https://www.statistikaamy.cz/2020/09/30/jak-se-meni-pocty-zaku-na-zakladnich-skolach
https://www.statistikaamy.cz/2022/04/04/cist-se-musi-umet
https://www.statistikaamy.cz/2021/11/12/kdo-neveri-v-omezenost-schopnosti-snadneji-roste
https://www.statistikaamy.cz/2020/04/30/zaci-a-studenti-online/


VĚDA A VÝZKUM  
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/veda-a-vyzkum/ 

Vynálezci z Česka se do světa moc nehrnou 

Český výzkum v posledním desetiletí 

Růst výdajů na výzkum a vývoj silně přibrzdil 

Ve výzkumu převažují muži 

Ve stopách Járy Cimrmana 

Výzkumnice jsou v menšině 

Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly rekordu 

Za deset let 35 miliard 

Jak se u nás daří špičkovým technologiím 

ZDRAVOTNICTVÍ  
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/zdravotnictvi/  

Zdravotní sestry na vzestupu 

Počet neschopenek byl ovlivněn covidem 

Za deset let 35 miliard 

Lékaři si loni polepšili o 11 % 

Výdaje na zdraví z vlastních kapes neustále rostou 

Zpráva o zdraví a nemocech 

Během pandemie rostl zájem o rotopedy a běžecké pásy 

Pomoc rodiny je rozhodující 

Lidé se zdravotním postižením jsou často senioři 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/ 

Nějaký důchod pobírá více než čtvrtina populace 

Zpráva o soběstačnosti seniorů 

Více než čtvrtina HDP jde v EU na sociální výdaje 

Příčiny invalidity se liší v závislosti na věku 

V Česku přibývá předčasných starobních důchodů 

KULTURA, SPORT 
 https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/ 

Sport není pouze pro mladé 

Za streaming hudby platí hlavně mladí lidé 

Doba přeje autokinům 

Praha lákala víc než Vídeň 

Návštěvnost kin klesla o miliony 

https://www.statistikaamy.cz/statistiky/veda-a-vyzkum/
https://www.statistikaamy.cz/2022/01/19/vynalezci-z-ceska-se-do-sveta-moc-nehrnou
https://www.statistikaamy.cz/2022/01/18/cesky-vyzkum-v-poslednim-desetileti
https://www.statistikaamy.cz/2021/12/21/rust-vydaju-na-vyzkum-a-vyvoj-silne-pribrzdil
https://www.statistikaamy.cz/2021/10/20/ve-vyzkumu-prevazuji-muzi
https://www.statistikaamy.cz/2021/05/28/ve-stopach-jary-cimrmana
https://www.statistikaamy.cz/2021/02/18/vyzkumnice-jsou-v-mensine
https://www.statistikaamy.cz/2020/12/22/vydaje-na-vyzkum-a-vyvoj-dosahly-rekordu
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/20/za-deset-let-35-miliard
https://www.statistikaamy.cz/2020/12/10/jak-se-u-nas-dari-spickovym-technologiim
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/zdravotnictvi/
https://www.statistikaamy.cz/2021/12/20/zdravotni-sestry-na-vzestupu
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/23/pocet-neschopenek-byl-ovlivnen-covidem
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/20/za-deset-let-35-miliard
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/19/lekari-si-loni-polepsili-o-11-procent
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/18/vydaje-na-zdravi-z-vlastnich-kapes-neustale-rostou
https://www.statistikaamy.cz/2021/08/18/zprava-o-zdravi-a-nemocech
https://www.statistikaamy.cz/2021/06/22/behem-pandemie-rostl-zajem-o-rotopedy-a-bezecke-pasy
https://www.statistikaamy.cz/2019/12/18/pomoc-rodiny-je-rozhodujici/
https://www.statistikaamy.cz/2019/12/18/lide-se-zdravotnim-postizenim-jsou-casto-seniori/
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/
https://www.statistikaamy.cz/2021/11/02/nejaky-duchod-pobira-vice-nez-ctvrtina-populace
https://www.statistikaamy.cz/2021/10/05/zprava-o-sobestacnosti-senioru
https://www.statistikaamy.cz/2021/05/03/vice-nez-ctvrtina-hdp-jde-v-eu-na-socialni-vydaje
https://www.statistikaamy.cz/2021/01/28/priciny-invalidity-se-lisi-v-zavislosti-na-veku
https://www.statistikaamy.cz/2021/01/27/v-cesku-pribyva-predcasnych-starobnich-duchodu
https://www.statistikaamy.cz/statistiky/socialni-statistiky-a-kultura/
https://www.statistikaamy.cz/2022/05/24/sport-neni-pouze-pro-mlade
https://www.statistikaamy.cz/2022/01/24/za-streaming-hudby-plati-hlavne-mladi-lide
https://www.statistikaamy.cz/2021/09/17/autokina
https://www.statistikaamy.cz/2021/06/22/praha-lakala-vic-nez-viden
https://www.statistikaamy.cz/2021/02/04/navstevnost-kin-klesla-o-miliony


SAMOSTATNÉ KAPITOLY ODBORU 63 V SOUHRNNÝCH PUBLIKACÍCH ČSÚ  

STATISTICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY (kapitoly 22 až 28) 
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp 

22. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 

23. VĚDA, VÝZKUM A INOVACE 

24. VZDĚLÁVÁNÍ 

25. ZDRAVOTNICTVÍ 

26. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

27. KULTURA 

28. SPORT 

KRAJSKÉ ROČENKY (kapitoly 18 až 23) 
https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky#10a¨ 

SROVNÁNÍ KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE - 2021 (kapitoly 18 až 23) 
https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2020-2u7kp2oaw7 

18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 

 

19. VĚDA A VÝZKUM 

 

20. VZDĚLÁVÁNÍ 

 

21. ZDRAVOTNICTVÍ 

 

22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

 

23. KULTURA, SPORT 

 

ZAOSTŘENO NA ŽENY A MUŽE (kapitoly 2, 3, 5, 8 a 9) 
https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-s9uoog5djz 

2. Zdraví 

3. Vzdělání 

5. Sociální zabezpečení 

8. Věda výzkum a inovace  

9. Informační společnost 

SENIOŘI V ČÍSLECH (kapitoly 2, 3, 5, 8 a 9) 
https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2021  

ČESKÁ REPUBLIKA V ČÍSLECH (kapitoly: Informační technologie; Kultura, sport; Věda, 
výzkum a inovace; Sociální zabezpečení; Zdravotnictví, pracovní neschopnost) 
https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-v-cislech-2021 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp
https://www.czso.cz/csu/czso/22-informacni-spolecnost-atu7g8j841
https://www.czso.cz/csu/czso/23-veda-vyzkum-a-inovace-n4gzn285d6
https://www.czso.cz/csu/czso/24-vzdelavani-kr5w72abvz
https://www.czso.cz/csu/czso/25-zdravotnictvi-pdjjd50qzi
https://www.czso.cz/csu/czso/26-socialni-zabezpeceni-qge1yhcv3m
https://www.czso.cz/csu/czso/27-kultura-kkocazz5fb
https://www.czso.cz/csu/czso/28-sport-w09mepnmor
https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky#10a¨
https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2020
https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2020-2u7kp2oaw7
https://www.czso.cz/csu/czso/18-informacni-spolecnost-3klwqdka71
https://www.czso.cz/csu/czso/19-veda-a-vyzkum-79z46gck7h
https://www.czso.cz/csu/czso/20-vzdelavani-eu4q7rio3y
https://www.czso.cz/csu/czso/21-zdravotnictvi-4mezmiikt8
https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-zabezpeceni-ynt93uam2q
https://www.czso.cz/csu/czso/23-kultura-sport-auui3bulyl
https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-s9uoog5djz
https://www.czso.cz/csu/czso/2-zdravi-cf1m7la7a5
https://www.czso.cz/csu/czso/3-vzdelavani-otkxiamzrf
https://www.czso.cz/csu/czso/5-socialni-zabezpeceni-po94fhk6w7
https://www.czso.cz/csu/czso/8-veda-vyzkum-a-inovace-futx8vfo8r
https://www.czso.cz/csu/czso/9-informacni-spolecnost-lljlcvktj6
https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-v-cislech-2021


TISKOVÉ KONFERENCE ODBORU 63 

23. listopadu 2021: Online nákupy a používání internetu domácnostmi 
Tisková konference k výsledkům evropského ročního zjišťování o využívání informačních 
a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.  
https://www.czso.cz/csu/czso/jidlo-z-restauraci-si-online-objednava-o-polovinu-vice-lidi-nez-loni 

21. října 2021: Výzkum a vývoj v roce 2020   
Tisková konference k výsledkům Ročního zjišťování o výzkumu a vývoji.  
https://www.czso.cz/csu/czso/rust-vydaju-na-vyzkum-a-vyvoj-zpomalil 

31. srpna 2021: Uplynulý školní rok ve statistikách   
Tisková konference k zahájení školního roku s údaji o učitelích, dětech, žácích a studentech na 
jednotlivých stupních škol, které byly zpracovány v publikaci Školy a školská zařízení. 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-zaku-strednich-skol-roste-zvysuje-se-zajem-o-zdravotnicke-obory 

12. ledna 2021: Digitální technologie a podniky   
Tisková konference k výsledkům evropského ročního zjišťování o využívání informačních 
a komunikačních technologií v podnicích.  
https://www.czso.cz/csu/czso/roboty-vyuziva-temer-petina-prumyslovych-podniku 

TÉMATA ZPRACOVANÁ ODBOREM 63 PRO ČASOPIS ČSÚ STATISTIKA A MY 

01/2022 Téma: Výzkum a vývoj v číslech 
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2022/01/18042201.pdf 

09/2021 Téma: Školy, žáci, studenti a učitelé 
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/09/18042109.pdf 

07-08/2021 Téma: Zdraví 
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/08/1804210708.pdf 

03/2021 Téma: Češi na internetu 
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/03/18042103.pdf 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY K STATISTIKÁM V GESCI ODBORU: 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm 

KULTURA 
https://www.czso.cz/csu/czso/kultura_lide 

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE 
https://www.czso.cz/csu/czso/veda_a_vyzkum_veda_ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
https://www.czso.cz/csu/czso/socialni-zabezpeceni-cs 

ZDRAVOTNICTVÍ A PRACOVNÍ NESCHOPNOST 
https://www.czso.cz/csu/czso/zdravotnictvi_lide 

https://www.czso.cz/csu/czso/jidlo-z-restauraci-si-online-objednava-o-polovinu-vice-lidi-nez-loni
https://www.czso.cz/csu/czso/rust-vydaju-na-vyzkum-a-vyvoj-zpomalil
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-zaku-strednich-skol-roste-zvysuje-se-zajem-o-zdravotnicke-obory
https://www.czso.cz/csu/czso/roboty-vyuziva-temer-petina-prumyslovych-podniku
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2022/01/18042201.pdf
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/09/18042109.pdf
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/08/1804210708.pdf
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/03/18042103.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
https://www.czso.cz/csu/czso/veda_a_vyzkum_veda_
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani
https://www.czso.cz/csu/czso/socialni-zabezpeceni-cs
https://www.czso.cz/csu/czso/zdravotnictvi_lide


PŘEHLED ÚLOH V GESCI ODBORU STATISTIK ROZVOJE SPOLEČNOSTI  

Pravidelná samostatná zjišťování v podnicích: 

• Roční zjišťování o informačních technologiích v podnicích ICT 5-01 
• Roční zjišťování o výzkumu a vývoji VTR 5-01 
• Zjišťování o inovacích v podnicích TI – 2letá periodicita 
• Roční zjišťování o licencích LIC 5-01  
• Roční zjišťování o mediálních službách KULT 
• Zjišťování o odborném vzdělávání zaměstnaných osob VZ - 5ti letá periodicita 

Pravidelná samostatná šetření v domácnostech: 

• Roční výběrové šetření o informačních technologiích v domácnostech VŠIT 
• Výběrové šetření osob se zdravotním omezením VŠPO - 5ti letá periodicita 
• Výběrové šetření o zdraví EHIS - 5ti letá periodicita 
• Šetření o vzdělávání dospělých AES - 6ti letá periodicita 

Samostatné roční statistické úlohy založené na administrativních datech: 

• Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj GBARD 
• Daňová podpora výzkumu a vývoje GTARD 
• Patentová data 
• Pracovní neschopnost 
• Zdravotnické účty  
• Satelitní účet kultury 

Zabezpečení, další zpracování a prezentace následujících resortních dat: 

• oblast zdravotnictví 
• oblast sociálního zabezpečení 
• oblast školství 
• oblast kultury 
• oblast sportu 
• oblast kriminality  
• oblast eGovernmentu, eHealth a eEducation 

Speciální zpracování dat získaných v rámci jiných zjišťování a dat: 

• ICT infrastruktura 
• ICT investice 
• ICT odborníci a studenti 
• Digitální dovednosti 
• Odvětví informační/digitální ekonomiky (ICT sektor) 
• Vývoz a dovoz ICT zboží a služeb 
• Vývoz a dovoz high-tech zboží a služeb 
• High-tech odvětví 
• Specialisté v oblasti vědy a techniky 
• Mzdy učitelů, zdravotníkům ICT odborníků, Specialistů v oblasti VaT  


