
 
 

MAKRO 
EKONOMIE 

S T U D I J N Í  O P O R A  P R O  K O M B I N O V A N É   

S T U D I U M  

ZDROJE 

EKONOMICKÝCH 

DAT 
S T U D I J N Í  O P O R A  P R O  K O M B I N O V A N É   

S T U D I U M  



 

 

 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2018

ZDROJE 

EKONOMICKÝCH 

DAT 

Mgr. Vít PÁSZTO, Ph.D. 

 



Projekt EDULAM - „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, di-

gitalizaci a internacionalizaci“ (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341) je spolufinan-

cován Evropskou unií. 

© Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. 

Autor: Mgr. Vít PÁSZTO, Ph.D. 

Oponent:  Ing. Lukáš Pavlík 

 

Olomouc 2018 

 

ISBN:  978-80-7455-090-4 

 



 

Obsah 

Úvod 6 

Úvod do tvorby informací a znalostí z dat 7 

1.1 Data, informace, znalosti, moudrost 8 

1.2 Původ dat a jejich metadata 10 

Koncept Open Data a formáty dat 15 

2.1 Koncept Open Data 16 

2.2 Formáty dat 19 

Datové zdroje Českého statistického úřadu 24 

3.1 Český statistický úřad 25 

3.2 Statistiky ČSÚ 27 

3.3 Veřejná databáze ČSÚ 29 

Datové zdroje ministerstev Vlády ČR a dalších sektorových organizací 35 

4.1 Úvod 36 

4.2 Ministerstvo pro místní rozvoj 36 

4.3 Ministerstvo životního prostředí 37 

4.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí 37 

4.5 Ministerstvo vnitra 38 

4.6 Ministerstvo zahraničních věcí 39 

4.7 Ministerstvo obrany 39 

4.8 Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 

4.9 Ministerstvo zdravotnictví 41 

4.10 Ministerstvo spravedlnosti 42 

4.11 Ministerstvo financí 42 

4.12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 43 

4.13 Ministerstvo dopravy 44 

4.14 Ministerstvo zemědělství 44 

4.15 Ministerstvo kultury 45 

Datové zdroje Eurostatu 47 

5.1 Eurostat 48 



 

5.2 Statistiky Eurostatu 49 

5.3 Vyhledání a stažení dat Eurostatu 52 

Datové zdroje OECD 56 

6.1 OECD 57 

6.2 Datové zdroje OECD 58 

Datové zdroje OSN 61 

7.1 OSN 62 

7.2 Datové zdroje OSN 64 

Datové zdroje WTO 72 

8.1 WTO 73 

8.2 Datové zdroje WTO 74 

Desktop a online nástroje pro práci s daty 79 

9.1 Úvod 80 

9.2 Desktopové aplikace 80 

9.3 Online aplikace a nástroje 82 

 



 

Úvod 

Díky pokrokům v metodách vědeckého bádání, informačních a komunikačních technologiích 

a obecně v lidském vědění dnes můžeme vytvářet různorodé analýzy a studie s vysokou přida-

nou hodnotou v rovině informací či přímo znalostí. Ať už se jedná o kvalitativní nebo kvantita-

tivní přístup k tvorbě nových poznatků, vždy budou výsledky různých přístupů odvislé od 

vstupních parametrů. Jedním z těchto parametrů jsou data. A v podstatě vše se odvíjí od kva-

lity, spolehlivosti, důvěryhodnosti a dalších přívlastků samotných dat. Jednoduše řečeno je 

potřeba mít na začátku práce vždy „prostě dobrá data“. A je v podstatě úplně jedno, v jakém 

oboru se pohybujeme – od astronomie, přes medicínu, sociologii až po ekonomii – vždy je 

potřeba vycházet z kvalitních zdrojů dat. 

Tento výukový text má za cíl vysvětlit nejdůležitější pojmy z oblasti práce s daty a hlavně pak 

představit fundamentální zdroje socio-ekonomických dat v Česku i v mezinárodním měřítku. 

Čtenář se seznámí se zdroji dat Českého statistického úřadu, jednotlivých vybraných minister-

stev a veřejnoprávních institucí, aby následně zjistil, jaké možnosti poskytuje Eurostat, OECD, 

OSN a další mezinárodní statistické služby. V neposlední řadě se čtenář zorientuje s výběrem 

softwarových produktů (desktopových i online) pro práci s daty. 



 

Kapitola 1  

Úvod do tvorby informací 

a znalostí z dat 

Po prostudování kapitoly budete umět: 

• znát terminologii budování znalostí; 
• rozlišit primární a sekundární zdroje dat; 
• říct, co jsou to metadata 
 
 

Klíčová slova: 

Data, informace, znalosti, moudrost, primární a sekundární data, metadata. 
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1.1 Data, informace, znalosti, moudrost 

Ještě před tím, než budeme pracovat s konkrétními datovými zdroji a následně se samotnými daty, 

je potřeba zmínit základní terminologii z oblasti tvorby znalostí (někdy také jako hierarchie znalostí, 

či datová pyramida – obrázek 1). V tomto všeobecně známém konceptu se vyskytují slova jako 

„data“, „informace“, „znalosti“ a „moudrost“. Ač se v běžné mluvě tato slova často zaměňují, jejich 

odlišný význam je v našem kontextu celkem podstatný. Ve stručnosti tedy (dle Cejpek, 20051, Sou-

ček, 2005, UK Praha2 a wikisofia.cz): 

• Data (data) – objektivní údaje o libovolné události. Mohou to být čísla, písmena, symboly apod. 

Datům je snaha porozumět, interpretovat je a přiřadit jim význam. Představují něco, co se dá v 

praxi získat experimentem, měřením, pozorováním nebo šetřením. Data objektivně zobrazují 

vlastnosti, stavy objektů a probíhající procesy v reálném prostředí kolem nás. Data lze chápat 

jako jednoduché reprezentační nástroje faktů s jednosměrným a jedinečným významem. 

• Informace (Information) – tento pojem pochází z latinského podstatného jména informatio, 

které bylo odvozeno ze slovesa informare, znamenající informovat. Ve středověké filozofii tento 

termín znamenal dát formu myšlence. Je tedy zřejmé, že už od samého vzniku toto slovo popi-

sovalo určité zhmotnění myšlenky do komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myš-

lenky, komunikovat. Informace jsou vlastně data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na 

základě znalostí, zkušeností a vědomostí, kterými disponuje, a která u příjemce snižují neurči-

tost, a to s ohledem na jeho potřeby a požadavky. 

• Znalosti (Knowledge) – tedy poznání či poznatek, vědění či dovednost vyplývá z porozumění 

zákonitostem. Informace s přidanou hodnotou je znalost. Je v lidské mysli uspořádána tak, aby 

bylo možné ji používat. Na jejich základě je možné se rozhodovat. Znalosti jsou založené na 

interpretaci, zkušenostech, poznávání a porozumění. Dále jsou závislé na inteligenčních schop-

nostech a na schopnostech dávat si věci do souvislosti. Znalost je širší, hlubší, bohatší než data 

nebo informace. Existuje souvislost mezi pojmy "zkušenost" a "znalost", tedy o to co jsme se 

naučili ze školy či z praxe, či prostě z minulosti. Znalosti se velmi těžko předávají. 

 
 

1 CEJPEK JIŘÍ. <i>Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy</i>. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 
233 s. 

2 Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví, Modul č. 4, Informační a znalostní management, 

Klára Havlíčková, Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu, Reg. číslo: 

CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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• Moudrost (Wisdom) – je spojena s procesem individuálního učení, kde je kontext příliš osobní. 

Díky procesu učení lze odpovědět na otázku proč. Stojí nejvýše mezi pojmy v rámci jejich sou-

vislosti. Je to soubor znalostí vycházející z pochopení podstaty problematiky v daných souvislos-

tech. Vychází z využití znalostní kompetence (rozumové, emocionální inteligence) jednotlivce, 

vysokého stupně lidského poznání, z jeho hodnotících kritérií a individuálního vztahu k okolnímu 

prostředí, světu. 

 

 

Obr. 1   Pyramida dat, informací, znalostí a moudrosti (angl. DIKW pyramid) (Renaud et al., 20143). 

Pro lepší představu si lze uvést následující, velmi jednoduchý příklad. Představme si, že řídíme auto 

a přijímáme podněty z okolí. Z pohledu dat najednou uvidíme červenou barvu (data = červená). Po-

kud k tomuto údaji přidáme význam, tedy červená barva na semaforu na křižovatce, dostaneme 

informaci (informace = červená barva na semaforu na křižovatce). Dodáme kontext celé situaci, zís-

káme znalost – směřuji ke křižovatce, kde právě skočila červená barva na semaforu pro nás určeném 

(znalost = červená barva na semaforu směřujícího na nás). Moudrost je pak to, že správně apliku-

jeme naše znalosti a na křižovatce zastavíme (moudrost = zastavím na červenou). 

 
 

3 Renaud, K., Maguire, J., van Niekerk, J., & Kennes, D. (2014). Contemplating Skill-Based Authentication. Africa Research 

Journal, 105(2), 48-60. 
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Z uvedeného vyplývá, že práce s daty je prvním krokem k tomu, aby byly vytvořeny nějaké závěry 

o jevu, který data reprezentují. Práce s daty – jejich získání, způsob organizace (uložení), příprava, 

výběry a filtrování, či konečně samotné zpracování – je často tak náročná úloha, že zabere až 80 

procent času nutnému k tomu, abych byli schopni výsledky interpretovat, a tedy získat z nich smys-

luplnou informaci. Jinými slovy, ukázáno opět na příkladu – chceme své cílové skupině (vedení firmy, 

ostatní pracovníci a kolegové, studenti atd.) prezentovat aktuální data například nezaměstnanosti 

v Olomouckém kraji a nechceme přebírat analýzu od druhých stran. Výsledkem bude tabulka, graf 

nebo mapa s hodnotami nezaměstnanosti v obcích/okresech Olomouckého kraje, na základě kte-

rých vyvodíme nějaké závěry (převedeme data do podoby informace). K tomu ale nejprve musíme 

data stáhnout. Podle formátu dat (MS Excel, databáze, textový soubor, jiný formát) zvolíme ulo-

žení/organizaci dat a potřebný software na úpravu dat. Jakmile otevřeme data ve vhodném softwa-

rovém prostředí, zjišťujeme, jakým způsobem jsou samotné hodnoty uloženy (ve sloupcích, řádcích, 

na samostatných listech, v jakém datovém typu apod.). Poté vybereme či filtrujeme záznamy, které 

nás zajímají. Následně provádíme výpočty, pokud chceme například relativizovat hodnoty, vypočíst 

index apod. Nakonec vytváříme formu prezentace dat – formátovanou tabulku, graf či mapu, kde 

jsou zobrazeny údaje; a vytváříme finální soubor (například obrázek či PDF dokument). A až nyní 

můžeme konečně zhodnotit míru nezaměstnanosti Olomouckého kraje. Pokud máme dostatečné 

znalosti v tématu (nezaměstnanost), tak poslední fáze – interpretace dat – se na celé úloze podílí asi 

z oněch 20 procent. To ale nesmí svádět k tomu, že této části úkolu bude věnována pouze malá 

pozornost. 

1.2 Původ dat a jejich metadata 

Jelikož data někdo musel pořídit, tak je důležité i zjistit, za jakých podmínek byla data vůbec „vyro-

bena“. Účelem všech dat by měl být objektivní soubor údajů popisující zkoumaný jev. Obecně se děli 

data do dvou hlavních kategorií – primární a sekundární data. Do první kategorie se řadí data, která 

jsou pořízena zcela nově podle cíle výzkumu či daného úkolu. Jedná se o data, která doposud nee-

xistují, anebo existují: 

• v nedostatečném množství (například malý statistický vzorek) 

• kvalitě (například nepostižena celá populace, či se jedná o nekompletní nebo nedůvěry-

hodné zdroje) 

• detailu (datová sada existuje, ale některé nutné sledované parametry chybí) 

• aktuálnosti 
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• prostorovém rozlišení (například jsou data dostupná za vyšší administrativní jednotku, než 

je potřeba).  

V takovém případě je nutné data získat svépomocí, anebo například zadáním dalšímu subjektu (po-

řizovateli). Nejčastěji se primární data pořizují měřením, dotazníkovým šetřením, hromadným zjiš-

ťováním (například census), testováním, rozhovorem, pozorováním a dalšími metodami. Vždy je 

nutné zvolit metodu zjišťování podle charakteru požadovaných dat, tj. kvalitativní nebo kvantitativní 

data. Navíc, při primárním sběru dat (zejména u větších vzorků) často dochází k chybám. K těm nej-

základnějším chybám patří chyby systematické a náhodné. Systematické chyby reprezentují „ty 

lepší“ chyby, tzn., když jsou objeveny, lze relativně snadno chybu opravit. Příkladem může být na-

příklad měření na základě nějakého přístroje, který nebyl kalibrován a zanáší stejnou chybu do 

vzorku měřených dat. Ve vytvořené datové sadě pak lze tuto chybu z měření snadno eliminovat (na-

příklad odečíst chybovou hodnotu od všech dat). V případě náhodné chyby je nutné provést statis-

tické základní statistickou analýzu dat (zejména detekce extrémních hodnot), která odhalí určité od-

chylky od obecného průměru či trendu v datech. Při zjištění takové chyby (ne vždy je ale extrémní 

hodnota chybou – například extrémní průběh počasí) se obvykle tento záznam či skupina záznamů 

jednoduše ze vzorku dat vyřadí. 

Sekundární data představují údaje, které nebyly primárně určeny pro náš výzkum/úkol, ale jsou pro 

něj využitelná. Jedná se o již existující datové sady, a to buď volně dostupné, nebo za úplatu. Často 

začíná výzkum/plnění úkolu tím, že provedeme průzkum možných zdrojů sekundárních dat předtím, 

než budeme pořizovat data primární, jelikož jejich obstarání je většinou finančně i časově náklad-

nější než u dat sekundárních. Příkladem sekundárních dat můžou být: 

• Statistické databáze (například databáze Českého statistického úřadu) 

• Vědecké dokumenty a databáze (například vědecké publikace, výzkumné zprávy, odborné 

mapy aj.) 

• Oficiální dokumenty (právní dokumenty, technické normy, zákony atp.) 

• Agenturní výzkumy 

• Výroční zprávy 

• Výstupy z masových médií včetně sociálních sítí 

• A mnoho dalších typů již hotových zdrojů 

Důležitou vlastností sekundárních dat je to, že byla pořízena někým jiným a původně pro jiný účel. 

Z toho vyplývá také to, že je nutné ověřit správnost (validitu) a spolehlivost (reliabilitu) takových dat. 

V případě oficiálních veřejných institucí (například ministerstva, národní statistický úřad, veřejná 
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správa) lze předpokládat správnost a spolehlivost dat, jelikož jsou (většinou) garantovány ze strany 

státu. Obecně lze „důvěřovat“ datům od renomovaných společností, výzkumných pracovišť a uni-

verzit, neziskových organizací, sociologických společností apod.  

V následujícím příkladu je ilustrativní případ toho, že ani na oficiální data není vždy stoprocentní 

spolehnutí. Tabulka na obrázku 1.2 představuje statistiku o cestovním ruchu, kterou poskytuje Český 

statistický úřad (ČSÚ). Na první pohled se jedná o zajímavou statistiku o ubytovacích zařízeních a 

dalších parametrech cestovního ruchu v Česku od roku 1989 do roku 2015. Nicméně při čtení po-

známek k tabulce je zřejmé, že to s daty tak jednoduché není: 

Prvně je zde poznámka, že od roku 2000 jsou údaje zjišťovány pro ubytovací zařízení určité kapacity. 

První, co nás ihned napadne je to, pro jak velká ubytovací zařízení to bylo zjišťováno předtím? V roce 

1989 a 1990 jsou údaje úhrnné za ubytovací zařízení, v roce 1995 k poslednímu dní roku, v roce 1997 

naopak k polovině roku. Pro zkomplikování celé datové sady je to v roce 1998 a 1999 zkombinováno 

i s údaji za hosty a přenocování (otázka – jak to tedy bylo do té doby s údaji za hosty?). Následně je 

zde uvedena poznámka, že v letech 2003 až 2007 byly údaje zjišťovány k poslednímu dni roku s tím, 

že od roku 2008 je uvedena maximální kapacita (otázka – do té doby nebyla uváděna maximální 

kapacita?). No a nakonec vše podtrhující informace o tom, že došlo k revizi dat o kapacitách a ná-

vštěvnících za roky 2012 a 2013, takže nejsou údaje před rokem 2012 srovnatelné! 

Tímto příkladem je demonstrováno to, že je vždy nutné sekundární data prověřit před tím, než jsou 

použita. 

Tab. 1   Cestovní ruch v České republice 
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V každém případě je nutné dbát na pokyny a údaje uvedené společně s daty. A v neposlední řadě je 

nutné prozkoumat data a využít „selský rozum“ při jejich prvotním studiu. Nad poskytnutými daty 

je vždy nutné provést aspoň základní ověření správnosti. K tomu významně přispívají doplňující 

údaje doprovázející danou datovou sadu. Takovým údajům o datech se říká metadata. Jedná se 

v podstatě o údaje informativního charakteru, která poskytují základní informace o pořizovateli (au-

torovi), vlastníkovi dat, datu pořízení (aktuálnosti), aktualizaci dat, měřítku, rozlišení, metodě/způ-

sobu pořízení, chybovosti dat, formátu a kódování dat, licenčních podmínkách, dále jsou zde uve-

deny například kontaktní informace, webové stránky pořizovatele apod. (obrázek 2). Metadatový 

soubor je zpravidla oddělen od samotných dat (například jako samostatný textový soubor nebo XML 

soubor; často strukturovaný text s využitím tzv. tagů), nicméně metadata mohou být umístěna i 

přímo v datech (například na dalším listu Excel souboru, či přímo pod tabulkou s daty). 

 

Obr. 2   Ukázka metadat v podobě XML strukturovaného textu, v tomto případě geografických dat (vlastní zpracování, 
zdroj EUROSTAT). 
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Práce s daty je náročná část každé analýzy, úkolu či jakékoliv jiné práce. Je nutné si 

uvědomit, že z dat se tvoří informace, ze kterých se poté vytvářejí znalosti, potažmo 

moudrost. K tomu, aby byla vytvořena informace je ale nutné data nejprve někde zís-

kat – a to buď vytvořením (primární data), nebo využitím již existujících (sekundární 

data). Před následným zpracováním dat a tvořením informace se musí ovšem ověřit, 

zda jsou data důvěryhodná a zda je na ně spolehnutí. K tomu mohou pomoci tzv. me-

tadata. Nicméně vždy bude úlohou zpracovatele dat (tedy vás), abyste objektivně 

(např. pomocí statistiky) či subjektivně (např. pomocí zdravého rozumu) zhodnotili, 

jak jsou data kvalitní a jakým způsobem s nimi dále pracovat. 

 

1. Jaký je rozdíl mezi daty a informací?  

2. Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními daty? 

3. Co vše by mělo být uvedeno v metadatech? 

 

Literatura k tématu: 
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[4] Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Grada Publishing 

as. 

[5] Souček, M. (2005). Studium informační vědy a znalostního managementu v evrop-

ském kontextu. Univerzita Karlova v Praze, Praha: Karolinum, 233 s. 

[6] Tahal, R. (2015). Základní metody sběru primárních dat v marketingovém vý-

zkumu. CH Beck. 



 

Kapitola 2 

Koncept Open Data 

a formáty dat  

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Orientovat se v historických souvislostech počítačové grafiky 
• Znát nejdůležitější milníky a osobnosti počítačové grafiky 
 

Klíčová slova: 

Osciloskop, GPU, CGI, rendering, mapování 
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2.1 Koncept Open Data 

Již nějakou dobu je ve Spojených státech amerických uplatňován princip, že občan za určité služby 

nebude platit dvakrát – jednou díky daním, podruhé za poskytnutí služby. Obdobně tomu je i u po-

skytování veřejných dat, která jsou ve většině případů volně k dispozici americkým občanům či fir-

mám. Navíc se zjistilo, že uvolnění dat (a nejen jich, ale například i zdrojového kódu různých aplikací) 

mělo ten efekt, že další uživatelé mohou volně data/služby použít a vylepšovat či obecně tvořit další 

přidanou hodnotu. To v konečném důsledku přispívá ekonomice a rozvoji daného regionu či státu. 

V poslední dekádě je tento trend zřetelný i v Evropě, a to zejména ve státech, kde je rozvinuté 

e- government (elektronická správa státu) – například ve Velké Británii, skandinávských zemích či 

zezačátku celé iniciativy například v Estonsku. V Česku jsou data postupně otevírána, a tak lze říct, 

že situace zde není vůbec špatná. Na obrázku 3 je zobrazena mapa vytvořená iniciativou OpenData-

Barometer, která hodnotí otevřenost dat v jednotlivých zemích podle jejich samotné prospěšnosti, 

inovačnímu potenciálu a společenského dopadu. 

 

Obr. 3   Výsledky z Open Data Barometr za rok 2016 (zdroj: https://opendatabarometer.org). 
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Co vůbec koncept otevřených dat znamená, co jsou otevřená data? Existuje několik pojetí, tak v této 

kapitole budou zmíněny jen ta nejdůležitější. Podle Kitchina (20144) je účelem otevřených dat umož-

nit jejich dostupnost široké veřejnosti (a samozřejmě i té odborné), zajistit jejich znovu použitelnost, 

a v neposlední řadě také snadnost použití (například díky distribuci v jednoduchém/běžném for-

mátu. Výše uvedený autor dále zmiňuje, že otevřená data by měla být otevřená, participativní a ko-

laborativní tak, že společnost získá z dat přidanou hodnotu díky jejich transparentnosti použití, sdí-

lení a společné práce nad nimi. Z toho vyplývá jistá demokratizace dat oproti jejich privátnímu pou-

žití a uplatňování síly (ve smyslu „my máme data a poskytneme za vysokou cenu“). I proto musí 

snahy otevírání dat přicházet ze strany veřejných institucí (jakožto největšímu shromažďovateli dat), 

a to s podporou neziskových organizací či vědecké komunity – vše v souladu s právem na informace. 

Takto například iniciovaly otevírání dat instituce jako OECD (Organizace pro hospodářskou spolu-

práci a rozvoj) v roce 2008, vláda Spojených států amerických v roce 2009, Evropská unie a (některé) 

její členské státy či UNDP (Rozvojový program OSN) po roce 2010. 

V té nejjednodušší definici otevřených dat tento termín podle Kitchina (2014) představuje „data 

otevřená komukoliv, bez omezení (znovu)použití a šíření“. Samozřejmě nutno podotknout, že 

každý zdroj dat, i těch otevřených, může mít své specifické podmínky použití (například pro vědecké 

účely, pro účely další distribuce ale bez primárních dat – tj. distribuce pouze dat odvozených, nebo 

bez dalšího komerčního využití – tzn., že data stáhneme zdarma a pak prodáváme). Podle Kitchina 

(2014) a Open Definition5 jsou ideální známky otevřených dat následující (výběr): 

• Dostupnost (access) – data dostupná jako celek, maximálně za náklady na jejich reprodukci, ve 

vyhovující a upravitelné podobě 

• Redistribuce (redistribution) – licence by neměla jakkoliv omezovat další šíření dat (nebo dat 

vytvořenými nad primárními), a to ani pod podmínkou platby za toto šíření 

• Znovu použitelnost (reuse) – licence by měla umožnit úpravy a odvozování z dat tak, aby pů-

vodní podmínky volného šíření nebyly omezeny 

• Bez technického omezení (absence of technological restriction) – data by měla být poskytována 

tak, aby nebylo technicky omezeno jejich použití či distribuce (např. uzavřeným formátem) 

 
 

4Kitchin, R. (2014). The data revolution. Big data, open data, data infrastructures & their consequences. Los Angeles, CA. 

Sage Publications, 240 s. 

5 http://opendefinition.org/od  
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• Přisuzování/autorství (attribution) – licence by měla vyžadovat, aby v jakémkoliv dalším šíření 

či modifikaci dat byl uveden původní autor/zdroj dat 

• Integrita (integrity) – název odvozené či modifikované datové sady by měl být odlišný od pri-

márního datového zdroje 

• Bez diskriminace proti osobě či skupinám osob (no discrimination against persons or groups) – 

zajištění dostupnosti pro všechny 

• Bez diskriminace proti oboru či pole působnosti (no discrimination against fields or endeavour) 

– licence musí zajistit použití v jakémkoliv oboru lidské činnosti 

• Šíření či zachování licence – licence spjatá s původními daty by měla být přenesena i v další dis-

tribuci (nových) dat 

Portál Open Government Data (https://opengovdata.org/) dále udává, že otevřené datové sady by 

měly být: 

• Kompletní 

• Primární 

• Aktuální/včasná 

• Dostupná 

• Strojově zpracovatelná 

• Bez omezení přístupu (nediskriminační) 

• Neproprietární (v otevřeném formátu) 

• Bezlicenční (ve smyslu bez copyright atp.) 

• Ověřitelná (existuje kontakt na tvůrce) 

Na základě výše uvedeného je také uplatňován tzv. hvězdičkový princip otevřenosti dat (například 

http://5stardata.info). Jedná se o označení dat počtem hvězd podle jejich možného použití a míry 

otevřenosti. Jednohvězdičková data představují otevřenost ve smyslu, že jsou vůbec data zveřej-

něna (například naskenovaný dokument bez možnosti kopírování textu/obrázků, či přímo ve formě 

obrázku), ale je náročné dat zpracovat. Dvě hvězdy získá datová sada, která je k dispozici v proprie-

tárním formátu (vázaném na konkrétní, často komerční software), se kterým ale lze už lépe praco-

vat, tzn., jsou strojově čitelná, a data převádět do jiných formátů. Příkladem je například tabulka 

v MS Excel. Tříhvězdičková data jsou ta, která jsou ve strojově čitelném formátu v neproprietárním 
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formátu – například CSV (Comma Separated Values) soubor umístěný na webu ke stažení – který lze 

zpracovat v libovolném softwaru. Čtyři hvězdičky pak získají taková data, který splňují předchozí 

podmínku a jsou navíc strojově čitelná (například data přímo na vnořená/integrovaná do webových 

stránek) pomocí URI (Uniform Resource Identifier) nebo RDF (Resource Description Framework). 

A nakonec pětihvězdičková data – ta splňují předchozí a navíc jsou propojená s ostatními daty a me-

tadaty (často označováno jako tzv. Linked data).  

2.2 Formáty dat 

Jelikož s hvězdičkovou nomenklaturou úzce souvisí formáty dat, tak v této podkapitole bude uveden 

přehled těch nejběžnější. Protože se zároveň jedná o obecně známé formáty, jsou použity zejména 

internetové zdroje včetně Otevřené encyklopedie - Wikipedie. 

TXT 

Jedná se o jednoduchý textový soubor skládající se výhradně ze znaků, dále pak mohou obsahovat 

tzv. řídící znaky – konce řádků a tabulátory. Nejčastěji se lze setkat s označením prostý text, což je 

soubor se znaky, znaky pro konce řádků, mezerami a tabulátory označený koncovkou .txt. Tyto nej-

jednodušší zápisy dat (ve smyslu minima formátování) lze editovat v prostředí jednoduchých texto-

vých editorů (například v aplikaci Poznámkový blok ve Windows), jsou přímo čitelné a není potřeba 

speciálního programu. Tyto textové soubory mohou využívat různé znakové sady, nejběžněji ASCII 

nebo Unicode. Velkou výhodou prostého textu je jeho přenositelnost mezi různými operačními sys-

témy a programy. 

CSV 

Jedná se v překladu „Comma Separated Value“, tedy o čárkou oddělený text, což je jednoduchý 

a standardizovaný formát uložení dat. Kromě samotné čárky může být oddělovačem textu i středník, 

mezera, nebo jiný tabulátor – jedná se o tzv. delimiter-separated formáty, které také používají kon-

covku CSV, i když ne zcela v souladu s původním názvem. Nicméně většina softwarových nástrojů 

pracujících s formátem CSV nabízí uživatelskou volbu oddělovače. Obecně soubor CSV uchovává ta-

belární data (text i číslo) ve formě prostého textu, a tak je velmi vhodný jako formát pro výměnu 

dat.  
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XLS/XLSX 

Soubory s touto koncovkou jsou spojeny s kancelářskými balíky Microsoft Office, konkrétně pak 

z aplikací Excel. Jedná se o soubory umožňující ukládat data v podobě tabulek (organizovaných v se-

šitech a listech). Označení XLS/XLSX je v podstatě „jen“ koncovou ke specifikaci Office Open XML 

(OOXML), což je souborový formát používaný v kancelářských balících. Data jsou zde uložena v bi-

nárním formátu s tím, že verze XLSX představuje zazipovaný XML soubor a další potřební soubory 

pro čtení dat. Nová koncovka XLSX byla zavedena u MS Office verze 2007 (obecně nejen u Excelu, 

ale i ostatních) a vzhledem ke snahám tento formát standardizovat, tak byla zaručena i zpětná kom-

patibilita s již existujícími dokumenty (díky tomu lze otevírat XLS soubor i v novějších verzích Excelu).  

ODS/ODT 

Podobně jako u XLS/XLSX je zkratka ODS (Open Document Spreadsheet) a ODT (Open Document 

Text) spíše jen specifikující koncovkou pro Open Document Format (ODF), který je konkurentem 

OOXML a který je rovněž založen XML. Obecně je tento formát otevřený, tzn. zdrojový kód je volně 

dostupný i se specifikacemi, a slouží pro výměnu dat mezi kancelářskými aplikacemi. Formát ODF je 

standardizován. Omezeně byl tento formát podporován MS Office (dnes už je situace lepší), naopak 

otevřené kancelářské balíky (např. Libre Office, Open Office) jsou pro tento formát budovány a navíc 

podporují i konkurenční soubory XLS/XLSX. 

XML 

Jedná se o strukturovaný jazyk založený na použití tzv. tagů (značek) pro organizaci dat. Celý název 

je eXtensible Markup Language (volně přeloženo jako rozšiřitelný značkovací jazyk) a byl vytvořen 

konsorciem W3C (World Wide Web Consortium). Jazyk se používá zejména pro výměnu dat, pro 

publikování dokumentů, pro zápis metadat a v oblasti prostorových dat je na něm založen jazyk GML 

(Geography Markup Language). Obecně tak představuje standardní formát pro výměnu informací, 

a to kvůli své jednoduchosti, otevřenosti a nezávislosti (např. na operačním systému). Formát je 

strojově čitelný, lze jej rychle procházet, kontrolovat strukturu dokumentu či jednoduše konvertovat 

do jiných formátů. Na jeho základech je založen například XHTML jazyk, RSS kanály, SVG formát, 

SOAP protokol, Google Earth (resp. formát KML pro Google Earth), aplikace e-governmentu apod.  

PDF 

Soubory s koncovkou PDF (Portable Document Format) představují dokumenty obsahující kromě 

textu také i grafiku, a to jak vektorovou, tak i rastrovou. Formát PDF byl vyvinut v 90. letech 20. 

století a je založen na jazyku PostScript. Každý PDF dokument v sobě nese kompletní popis rozložení 

a strukturu dokument (tzv. layout) včetně textu, definovaných fontů, grafických prvků apod. Formát 

PDF byl plně standardizován v roce 2008 pod označením ISO 32000. Dnes dokáže soubor PDF po-

jmout i 3D grafiku, grafiku samotnou vrstvit, dále umožňuje integrovat například elektronický podpis 
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apod. Je také nejčastějším formátem pro tisk vektorové grafiky a běžných či skenovaných doku-

mentů. Jelikož formát PDF zachová původní formátování (což se nemusí podařit například u DOC 

souborů), používá se jako finální či referenční dokument ze sazby pro tisk.  

Formáty dat pro statistické softwary 

Velmi často mají speciální softwarové nástroje i svůj vlastní formát dat. Téměř každý umožňuje ale 

import/export do nějakého z otevřených (i neotevřených) formátů uvedených výše. V této části bu-

dou velmi stručně představeny formáty, se kterými pracují nejpoužívanější statistické programy. 

• IBM SPSS – velmi populární statistický software, data uložena ve formátu .SAV, který lze pomocí 

přídavných modulů otevřít i v MS Excel 

• Statistica – standardní formát uložení dokumentů ze softwaru Statistica je sešit s koncovkou 

.STW, tabulka má pak označení .STA 

• Stata – statistický software určený pro vědecké zkoumání (zejména v ekonomii, sociologii, poli-

tologii aj.). Koncovka jeho souborů je .DTA (případně .DAT; v obou případech je to obecný da-

tový formát) 

• R Project – v poslední době velmi oblíbený skriptovací jazyk nabízí práci s mnoha datovými for-

máty, nicméně jeho nativním formátem je .RData, případně .R, kdy druhý jmenovaný předsta-

vuje prostý text, a tedy otevíratelný v libovolném textovém editoru 

• MATLAB – jedná se v podstatě o programovací jazyk, který k sobě má vytvořeno uživatelské 

rozhraní. Soubory s koncovkou .M v sobě obsahují kód skriptu, koncovka .MAT označuje sou-

bory s daty. 

• Mathematica – tento produkt od společnosti Wolfram Alpha využívá pro ukládání systém pro-

jektů, respektive tzv. notebooků. Odtud vychází i nativní formát pro tento software s koncovkou 

.NB 

Formaty geografických dat 

• GPX – někdy je tento typ souboru také označován jako GPS Exchange Format a slouží k ukládání 

prostorových dat v geografických souřadnicích z přístrojů umožňující příjímat signál z GNSS (glo-

bálního družicového polohového systému, angl. Global Navigation Satellite System). Soubor 

s koncovkou .GPX je založen na schématu XML a uchovává informace o bodech (tzv. waypoints), 

cestách (tracks) a trasách (routes). 
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• GML – v anglickém překladu znamená Geography Markup Language. Jedná se o standardizo-

vaný formát pro ukládání prostorových vektorových dat – tedy bodech, liniích a plochách (po-

lygonech). Je založen na jazyku XML a mimo třech typů geometrie umožňuje ukládat také do-

dateční informace – například souřadnicový systém. 

• KML – představuje formát vyvinutí společností Google pro svou aplikaci Google Earth. Později 

se stal standardem pro výměnu prostorových dat, který je rovněž založen na značkovacím jazyce 

XML. Formát KML podporuje 2D i 3D zobrazení dat a je i vhodný pro použití ve webovém pro-

středí. 

 
V této kapitole byly představeny principy otevřených dat. Největším benefitem ote-

vřených dat je možnost jejich volného použití, modifikace a nadstavbové tvorby no-

vých informací. Můžeme se setkat s různými úrovněmi otevřenosti dat, a to na zá-

kladě možností jejich dalšího zpracování. Nicméně vždy je nutné mít na paměti pod-

mínky jejich použití. S tím souvisí i různé formáty takto poskytovaných dat. Kromě 

neproprietárních otevřených formátů lze pracovat i s formáty vyvinutými jednotli-

vými výrobci softwarových prostředků pro jejich zpracování. V dnešní době už je ale 

možné ve specializovaných programech pracovat s více takovými formáty a konver-

tovat je mezi sebou. 

 

1. Charakterizujte princip otevřených dat? 

2. Diskutujte: jaké jsou výhody a nevýhody pětihvězdičkové nomenklatury otevře-

ných dat? 

3. Diskutujte: se kterými formáty dat jste se setkali?  
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Kapitola 3 

Datové zdroje Českého 

statistického úřadu  

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Popsat základní datové sady ČSÚ 
• Orientovat se v tématech nabízených dat ČSÚ 
• Pracovat s Veřejnou databází ČSÚ 
 

Klíčová slova: 

Český statistický úřad, makroekonomická data, statistika, analýzy. 
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3.1 Český statistický úřad 

Podle webu Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ; www.czso.cz) se jedná o ústřední orgán 

státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení minis-

terstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě, je také hlavním koordinátorem statistického zjišťování a hlášení, kdy shromažďuje veškeré 

povinné statistické informace z jednotlivých ministerstev. Obecně úřad zabezpečuje státní statistic-

kou činnost, která podle posledně jmenovaného zákona zajišťuje získávání údajů, vytváření statis-

tických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky 

a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je 

též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v ob-

lasti statistiky, kterými je Česká republika vázána. ČSÚ zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro 

statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, 

veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním 

i mezinárodním měřítku, navíc (výběr ze zákona 39/1995 Sb.): 

• Stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení sta-

tistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické 

úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje, 

• sestavuje program statistických zjišťování a samotná zjišťování provádí, 

• sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotli-

vých částí, sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku, 

• vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekono-

mického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů, 

• zpracovává projekce demografického vývoje, a sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva 

(dále jen "statistika obyvatelstva"), 

• vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, infor-

muje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České repub-

liky a jejích jednotlivých částí, 

• poskytuje statistické informace do zahraničí, 

• spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských 

společenství, 

• vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb, 

http://www.czso.cz/
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• vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy, 

• zajišťuje vývoj nových statistických metod, 

• koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají ministerstva (vede přehled o činnostech 

ministerstev, dohlíží na dodržování pravidel, sjednocuje metodické postupy, poskytuje meto-

dickou pomoc, aj.), 

• je správcem základního registru osob 

Český statistický úřad se řídí zárukami nestrannosti státní statistické služby a je nezávislý při vytvá-

ření statistických informací. Při získávání údajů a zpracování a vyhodnocování statistických informací 

postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřej-

ňované údaje. Více informací o ČSÚ lze nalézt na jejich webových stránkách, případně v zákoně 

č. 89/1995 Sb. 

Z konkrétních činností se ČSÚ zpracovává klíčové dokumenty, mezi které náleží například výroční 

zprávy o ČSÚ, Strategické dokumenty ČSÚ (např. Strategický plán ČSÚ na období 2018–2022), či 

metodické audity statistik ČSÚ (např. Index spotřebitelských cen, Statistika odpadů, Statistika zahra-

ničního obchodu zbožím, Vládní finanční statistika, Veřejná databáze ČSÚ, aj.). V rámci svých aktivit 

se ČSÚ zabývá i osvětovou činností, resp. statistické gramotnosti (např. Minisčítání, Soutěž o nejlepší 

statistický plakát). Dále se uchází i o projektu financované z EU, zabývá se problematikou otevřených 

dat, vyvinul aplikace Nejnovější ekonomické údaje (CZstat) pro mobilní zařízení, pořádá semináře 

a konference, přispívá do mezinárodní spolupráce (Evropský statistický systém – ESS) a mnoho dal-

ších.  

Český statistický úřad kromě samotné práce s daty nabízí různé služby, zejména se jedná o Infor-

mační, konzultační a poradenské služby (písemné, emailové a telefonické dotazy, poradenská čin-

nost, úřední výpisy, výběry z databází a registrů), provozuje Ústřední statistickou knihovnu a národní 

centrum pro podporu uživatelů při hledání a práci s evropskými statistickými informacemi pod ná-

zvem European Statistical Data Support (ESDS) a poskytuje data pro účely vědeckého výzkumu. Jed-

notlivé služby jsou zpoplatněny dle ceníku ČSÚ. Je nutné také zmínit, že ČSÚ vydává oceňovaný ča-

sopis Statistika&My, který je volně ke stažení na svých stránkách (http://www.statistikaamy.cz/). 

  

http://www.statistikaamy.cz/
http://www.statistikaamy.cz/
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3.2 Statistiky ČSÚ 

Zcela logicky je nejvíce důležitou úlohou ČSÚ nejrůznější statistiky poskytovat. Ve statistických té-

matech lze najít různé typy údajů a informací: 

• Data – statistické údaje v tabulkách a grafech. Aktuální údaje i dlouhodobý vývoj ukazatelů v 

časových řadách 

• Analýzy, komentáře – Komentovaný vývoj dané oblasti statistiky 

• Metodika – Informace o sběru a zpracování dat, definice ukazatelů, související klasifikace, revize 

apod. 

• Související informace – Další užitečné informace a odkazy k danému tématu 

Je velké množství dat/informací, které ČSÚ nabízí, proto je potřeba data a informace kategorizovat 

do tematických oblastí. Těch nabízí ČSÚ přes třicet a jedná se o statistiky: 

• Ceny, inflace 

• Cestovní ruch 

• Doprava, inf. A komunikační činnosti 

• Finanční hospodaření 

• Hdp, národní účty 

• Informační technologie 

• Konjunkturální průzkumy 

• Kriminalita, nehody 

• Kultura 

• Lesnictví 

• Mzdy a náklady práce 

• Obchod, pohostinství, ubytování 

• Obyvatelstvo 

• Organizační statistika 

• Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

• Průmysl, energetika 

• Sčítání lidu, domů a bytů 

• Služby 

• Sociální zabezpečení 

• Stavebnictví, byty 

• Území, sídelní struktura 

• Věda, výzkum a inovace 

• Volby 

• Vzdělávání 

• Zahraniční obchod 

• Zaměstnanost, nezaměstnanost 

• Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

• Zemědělství 

• Životní prostředí 

Mimo to organizuje ČSÚ i tzv. průřezové statistiky, což jsou statistiky, které shromažďují již existující 

data, nenabízí žádné vlastní šetření a údaje z jednotlivých zdrojů nejsou propojeny. Mezi ně patří 

například statistiky o cizincích, genderové statistiky, regionální statistiky aj. 

Statistická data vydává ČSÚ v různých podobách, které jsou popsány v Katalogu produktů. Jedná se 

zejména o analýzy a komentáře (komentovaný vývoj dané oblasti statistiky), časové řady v mnoha 
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tématech, publikace (Statistický bulletin, knižní tituly aj.; od roku 2010 vše elektronicky dostupné), 

rychlé informace, tiskové zprávy, statistické ročenky, časopisy (Demografie, Statistika&My, Statis-

tika: Statistics and Economy Journal) a newslettery. Český statistický úřad udržuje a spravuje také 

klasifikace, číselníky a databázi metainformací. 

Nejkomplexnější data ale poskytují statistické databáze a registry, kterých spravuje ČSÚ deset: 

Veřejná databáze - jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených pře-

devším pro veřejnost; 

• Databáze národních účtů - makroekonomické údaje; 

• Databáze demografických údajů za obce ČR - údaje jsou rozděleny na dvě části: Územní změny, 

počty obyvatel, narození, zemřelí a stěhování za roky 1971 až 2017 a Sňatky, rozvody a potraty 

za roky 1991 až 2017; 

• Databáze demografických údajů za vybraná města ČR - prezentace  demografických  údajů  ve  

vybraných  městech  v  dlouhé  časové  řadě  navazuje  na  dříve  vydávanou publikaci ČSÚ „Vývoj 

základních demografických ukazatelů ve vybraných městech ČR “́; 

• Databáze zahraničního obchodu - údaje za vývoz a dovoz; 

• Registr ekonomických subjektů (IČO) - průběžně aktualizovaný veřejný seznam právnických, fy-

zických osob s postavením podnikatele a organizačních složek státu, které jsou účetními jednot-

kami; 

• Registr osob - je jedním ze základních registrů veřejné správy. Eviduje právnické osoby a orga-

nizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orga-

nizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu 

a orgány veřejné moci; 

• Registr sčítacích obvodů a budov - je veřejný seznam územních prvků, budov nebo jejich částí 

(vchodů) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly, v popisném a souřadnicovém vyjád-

ření. V registru můžete vyhledávat budovy a údaje o nich, dále různé územní celky, např. obce, 

městské části, katastrální území; 

• Ubytovací zařízení ČR - hromadná ubytovací zařízení jsou uváděna na úrovni obce, informace 

jsou dostupné přes interaktivní mapu ČR, na níž si uživatel vybere požadovaný kraj, okres 

a obec; 

• Obecná databáze Eurostatu v češtině - předdefinované tabulky statistických srovnání EU27 

a dalších zemí, jejichž zdrojem je Eurostat. 
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Hned první zmiňovaná databáze – Veřejná databáze – je zřejmě nejkomplexněji pojatým zdrojem 

dat s různými možnostmi výběru dat, filtrování, způsoby exportu apod., proto bude rozebrán de-

tailněji v následující kapitole. 

3.3 Veřejná databáze ČSÚ 

Veřejná databáze ČSÚ představuje jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat 

určených především pro veřejnost. Veřejná databáze ČSÚ je úzce napojená na statistický metainfor-

mační systém ČSÚ, zejména na systém ukazatelů a číselníků. Každý údaj v databázi je identifikován 

z hlediska věcného, časového i územního a také odkazem na zdroj dat. Kromě toho jsou všechny 

údaje ve VDB doplněny o další metainformace, např. informace o kvalitě, době zveřejnění či indikaci, 

zda je daná hodnota tou poslední zveřejněnou v rámci časové řady. Veřejná databáze je samostatně 

stojící subdoménou ČSÚ (lze nalézt na vdb.czso.cz) a nabízí několik způsobů práce s daty a informa-

cemi – kategorie Statistiky, Vše o území, Vlastní výběr a Metodika. Kromě těchto kategorií je na 

úvodní stránce také přehled Aktualit. Na úvodní straně je také možnost přímého vyhledávání kon-

krétních dat. Celá databáze obsahuje více než 1200 tabulek s daty. 

Statistiky 

Tato kategorie je základní volbou při hledání dat. Data jsou seskupena do tematických skupin, kdy 

v každá skupina obsahuje několik tabulek s daty. V případě velkých/důležitých skupin se dále dělí na 

tematické podskupiny. Nicméně po rozbalení skupiny je možnost přímo zobrazit všechny tabulky, 

které jsou k dispozici. Vždy je seznamu s daty uvedeno sledované období, území, periodicita, zá-

kladní informace, zda existuje časová řada dat, graf či mapa (obrázek 4). 

 

Obr. 4   Výběr v kategorii Statistiky ve Veřejné databázi ČSÚ. 
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Po kliknutí na vybrané téma (ve formě tabulky, grafu nebo mapy) se většinou v dalším kroku upřes-

ňují parametry výběru (období, území, konkrétní ukazatel aj.) – obrázek 5. 

 

Obr. 5   Výběr konkrétních parametrů v kategorii Statistiky, tématu životního prostředí a emisí ve Veřejné databázi 
ČSÚ. 

Výsledný výběr (obrázek 6) lze zobrazit pomocí tabulky, grafu či mapy (kde dostupné), dále upravo-

vat vzhled tabulky v prostředí webového prohlížeče (například transponovat sloupce/řádky), změnit 

parametry hledání, výsledky tisknout, sdílet, anebo zejména uložit do různých formátů – zde jsou 

dostupné formáty XLSX, PDF a XML. 

 

Obr. 6   Výsledná tabulka výběru konkrétního ukazatele. 
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Vše o území 

Druhou možností je kategorie Vše o území. Jedná se v podstatě o předem nastavenou nástěnku (da-

shboard) s vybranými socioekonomickými daty (tzv. profil) o vybraném území – obci, správního ob-

vodu obce s rozšířenou působností, okresu, kraji, státu, či dalších územních jednotkách. Samotné 

profily jsou seskupeny do tří kategorií – Demografický vývoj, Vybrané údaje za obce (pokud je za 

území zvolena obec), SLDB 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011). Na obrázku 7 je ukázka 

výběru Vybraných údajů za obce, a to konkrétně za obec Olomouc. 

 

Obr. 7   Výběr profilu území v kategorii Vše o území ve Veřejné databázi ČSÚ. 

Výsledný přehled o území je ukázán na obrázku 8, kdy ve webovém prostředí je možné interaktivně 

měnit parametry, zobrazení dat, sdílet či ukládat data a další. 
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Obr. 8   Výsledný souhrn po výběru uživatelských parametrů. 

Vlastní výběr 

Největší variabilitu uživatelských parametrů nabízí kategorie Vlastní výběr. Zde se v postupných kro-

cích vybírá ukazatel, území, období, uspořádání tabulky (sloupce a řádky, obrázek 9) a nakonec se 

data zobrazují do výsledné podoby tabulky (stejně jako na obrázku 6), kterou je opět možné uložit 

na pevný disk. Kdykoliv během procesu výběru je možné vrátit se zpět a změnit výběr parametrů. 

V každém kroku tvorby „dotazu“ je nutné výběr potvrdit a přenést jej do vybrané tabulky. I přes 

velkou uživatelskou svobodu nastavování parametrů je záporem Vlastního výběru to, že se postu-

puje nejdříve výběrem tématu a až po ukončení tohoto kroku se přistupuje k dalším parametrům – 

bez toho, aniž by například uživatel věděl, za jakou územní jednotku jsou vůbec data v daném té-

matu dostupná (nelze vybírat nejdříve podle území, například na úrovni obce, a pak konkrétní do-

stupné ukazatele). 
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Obr. 9   Ukázka nastavení uspořádání dat v kategorii Vlastní výběr ve Veřejné databázi ČSÚ. 

Metodika 

Nakonec Veřejná databáze nabízí práci s metodickými materiály, statistické ukazatele, jejich definice 

a seznam tabulek Veřejné databáze. Lze zde filtrovat podle textu, zobrazit metodické vysvětlivky 

ukazatelů (obrázek 10) i přímo tabulky s daty. 

 

Obr. 10   Ukázka výběru metodických vysvětlivek v kategorii Metodika ve Veřejné databázi ČSÚ. 
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Český statistický úřad (ČSÚ) představuje nejdůležitější instituci v Česku pro zajištění 

statistické služby. V této kapitole byla popsána základní činnost ČSÚ, dále se čtenář 

seznámil s povinnostmi ČSÚ při vykonávání statistického zjišťování a byly rovněž vy-

jmenovány nejdůležitější produkty a služby ČSÚ. V neposlední řadě se text věnoval 

databázím, které ČSÚ spravuje a poskytuje. Důraz byl kladen na představení Veřejné 

databáze jakožto vlajkovou lodí zdrojů statistických dat pro veřejnost, které ČSÚ na-

bízí. 

 

1. Vyjmenujte alespoň 5 základních činností ČSÚ. 

2. Vyzkoušejte si možnost Vlastní výběr ve Veřejné databázi ČSÚ, vybranou tabulku 

uložte do formátu XLSX. 

3. Diskutujte: jaké jsou nejdůležitější datové sady (témata) pro vaše profesní zamě-

ření. 

 

Literatura k tématu: 

[1] www.czso.cz 

[2] www.vdb.czso.org 

 



 

Kapitola 4 

Datové zdroje 

ministerstev Vlády ČR 

a dalších sektorových 

organizací 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Orientovat se v oblastech zájmu ministerstev a jejich resortních organizací; 
• Vyhledat statistické údaje na jednotlivých ministerstvech; 
 

Klíčová slova: 

Ministerstvo, resortní organizace, statistika, výkazy, open data.  
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4.1 Úvod 

I když Český statistický úřad (ČSÚ) sbírá data z ministerstev Vlády České republiky (dále jen minis-

terstva), existují specifické datové sady, které si jednotlivá ministerstva sama udržují kvůli své spe-

cifičnosti, případně nemají povinnost poslat určité datové sady na ČSÚ. Tato kapitola představuje 

volně dostupné zdroje dat jednotlivých ministerstev (ať už těch posílaných na ČSÚ, nebo specifických 

ministerských), které jsou využitelné pro další práci. Následující informace jsou čerpány zejména 

z webových stránek Vlády ČR a jednotlivých ministerstev. 

4.2 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strate-

gie v oblasti regionální politiky ministerstvo pro místní rozvoj, zajišťuje výkon státní správy na úseku 

územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, je metodickým a koordinačním or-

gánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu, je pověřeno dohledem nad činností 

dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných a elektronických dražbách, vykonává funkci 

ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, zabývá se vytvářením vhodného právního, 

institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty a další. MMR je také 

správcem a hlavním koordinátorem některých kapitol fondů EU i národních dotací. 

Nejdůležitějším datovým zdrojem MMR jsou Otevřená data MMR dostupná na http://data.mmr.cz. 

Jedná se o datový portál, který umožňuje fulltextem vyhledávat všechna volně dostupná a otevřená 

data. Data jsou dostupná zejména ve formátu CSV, dále pak i v XML. Většina datových sad pojednává 

o objednávkách, fakturách, smlouvách a dalších dokumentech. Lze v datech také nalézt rozpočet 

MMR, veřejné zakázky, přehledy výdajů apod. Na portálu je dostupných přes 60 datových sad, které 

jsou opatřené potřebnými metainformacemi včetně tagů a na kterých se podílí i ostatní organizace 

(např. Centrum pro regionální rozvoj, Ústav územního rozvoje, Agentura CzechTourism a Státní fond 

rozvoje bydlení). Tyto instituce jsou buď přímo, nebo nepřímo podřízené MMR, a tak se doporučuje 

prohledat i zdroje dat těchto institucí – například Centrum pro regionální rozvoj ČR provozuje Regi-

onální Informační Servis (RIS) či mapový portál. 
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4.3 Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno jako ústřední orgán státní správy a orgán vrch-

ního dozoru ve věcech životního prostředí, a to konkrétně pro ochranu přirozené akumulace vod, 

ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu 

přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu 

horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce 

a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků 

na životní prostředí (včetně těch, které přesahují hranice státu), myslivost, rybářství a lesní hospo-

dářství v národních parcích, státní ekologickou politiku. 

Ministerstvo životního prostředí disponuje stránkou věnovanou otevřeným datům. Kromě aktivních 

faktur a smluv MŽP a jeho resortních organizacích lze zde nalézt další datové sady. MŽP poskytuje 

veřejnosti možnost vyhledávat v Katalogu otevřených dat rezortu (http://opendata.mzp.cz), dále je 

možnost využít rozcestníku k datům na https://www.mzp.cz/cz/otevrena_data, kde jsou k dispozici 

odkazy na rezortní datové sady. Jedná se například o datové sady Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR (AOPK), České informační agentury životního prostředí (CENIA), České geologické služby (ČGS), 

České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), či na-

příklad Správy jeskyní ČR. Každá resortní organizace pak na svých webových stránkách nabízí de-

tailnější popis dostupných dat. Dále MŽP vytváří tzv. resortní statistiku, kterou povinně hlásí a po-

skytuje ČSÚ. 

4.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní 

vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny 

za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, 

péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči 

o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky. 

Mimo specifické datové sady v jednotlivých tématech dle agendy ministerstva je k dispozici tzv. In-

tegrovaný portál MPSV, kde lze data vyhledávat podle hlavního menu – například oblast zaměstna-

nosti, sociální tematiky, data o/z Úřadu práce ČR, EURES apod. Na odkaze http://por-

tal.mpsv.cz/sz/download lze rovnou stáhnout datové sady a statistiky v tématech spadajících pod 

MPSV (zejména pak z oblasti trhu práce – nezaměstnanost, absolventi škol, poptávka a nabídka na 

http://opendata.mzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/otevrena_data
http://portal.mpsv.cz/sz/download
http://portal.mpsv.cz/sz/download
http://portal.mpsv.cz/sz/download
http://portal.mpsv.cz/sz/download
http://portal.mpsv.cz/sz/download
http://portal.mpsv.cz/sz/download
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trhu práce, zaměstnávání cizinců apod.). Mimo to vydává MPSV různé statistické ročenky, výzkumné 

zprávy a analýzy. 

4.5 Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra (MV) je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný 

pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské 

průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo a povo-

lování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární 

ochranu, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, 

státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, 

hospodářské a služební tajemství. 

Ministerstvo vnitra má vzhledem ke své gesci velmi mnoho zdrojů dat, a tak zde budou uvedeny 

pouze ty stěžejní. Nejprve je nutno zmínit samostatnou sekci Informační servis, kterou lze nalézt na 

stránkách MV (konkrétní odkaz je http://www.mvcr.cz/informacni-servis.aspx). Kromě ostatních té-

mat se zde nabízí možnost Statistiky (http://www.mvcr.cz/statistiky.aspx), kde jsou k dispozici data 

o správní činnosti (např. počet vyrobených dokladů), cizincích s povoleným pobytem, data z Centrál-

ního registru vozidel, četnosti jmen a příjmení, data o provedených lustracích, Statistické zprávy o 

žadatelích o mezinárodní ochranu a azylantech, počty obyvatel v obcích, data z oblasti zbraní a stře-

liva, či kriminální statistiky (ve spolupráci s Policií ČR). 

Mimo to má MV na starosti tzv. eGovernmentu, který sám o sobě zahrnuje robustní agendu a sys-

témy, které data/informace vytváří, pracuje, shromažďuje či poskytuje. Jedná se například o Zá-

kladní registry (http://www.szrcr.cz/), Czech POINT (http://www.czechpoint.cz), Portál veřejné 

správy (https://portal.gov.cz/obcan/), Informační systémy veřejné správy (ISVS) a další. Hlavně ale 

MV provozuje Národní katalog otevřených dat, kde lze nalézt přes 130 tisíc datových sad (stav 

v srpnu 2018) – webový odkaz je https://data.gov.cz/. Nutno také zmínit, že pod MV spadá Policie 

ČR a Hasičský záchranný sbor ČR – obě instituce disponují rovněž dalšími datovými sadami. 

  

http://www.mvcr.cz/informacni-servis.aspx
http://www.mvcr.cz/informacni-servis.aspx
http://www.mvcr.cz/statistiky.aspx
http://www.mvcr.cz/statistiky.aspx
http://www.szrcr.cz/
http://www.szrcr.cz/
http://www.czechpoint.cz/
http://www.czechpoint.cz/
https://portal.gov.cz/obcan/
https://data.gov.cz/
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4.6 Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční po-

litiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější 

ekonomické vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním 

státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající 

z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.  

Vzhledem k agendě MZV jsou na jeho stránkách k dispozici data popisného charakteru – tedy spíše 

analytické dokumenty, studie, výzkumné zprávy a zprávy výroční. Rovněž MZV poskytuje informace 

o mezinárodním geopolitickém dění a informuje občany o různých rizicích a omezeních spojených 

s cestováním do cizích zemí. Nicméně lze na MZV nalézt vízové statistiky (počet přijatých žádostí 

o schengenská (krátkodobá) víza, počet udělených a zamítnutých víz a další informace), statistiky 

úmrtí českých občanů v zahraničí, souhrny o humanitární a rozvojové pomoci apod. Více lze nalézt 

na https://www.mzv.cz. 

4.7 Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany (MO) je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České re-

publiky, řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy. Jako orgán pro zabezpečování ob-

rany se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, připravuje koncepci operační 

přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, 

Bezpečnostní radě České republiky a prezidentu České republiky. Kromě dalších povinností souvise-

jících s obranou státu povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti. V rámci evrop-

ských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států. 

Ministerstvo obrany provozuje vlastní portál otevřených dat (https://data.army.cz/), kde lze ale na-

lézt „jen“ informace o fakturách, smlouvách a pohledávkách MO. Klasické statistiky a statistické pře-

hledy na stránkách MO přímo nalézt nelze. Je nutno studovat jednotlivé dokumenty (ideálně ro-

čenky a výroční zprávy), případně se obrátit přímo na konkrétní pracoviště MO. 

  

https://www.mzv.cz/
https://data.army.cz/
https://data.army.cz/
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4.8 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je ústředním orgánem státní správy pro státní průmyslo-

vou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové poli-

tiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlech-

ťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, hutnictví, strojíren-

ství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plasti-

kářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracu-

jící a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový 

odpad, vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, věci 

malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností, technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií, 

elektronické komunikace a poštovní služby. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem 

státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva 

zemědělství. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o resort s velmi širokou agendou, je také jeho působnost v oblasti 

datových zdrojů bohatá. V úvodním rozcestníku nabízí webové stránky ministerstva (www.mpo.cz) 

možnost Analytické materiály a statistiky, kde lze nalézt například analýzy vývoje ekonomiky za kvar-

tály či celý rok, finanční analýzy podnikové sféry za stejná období; z resortního statistického zjišťo-

vání pak například výkazy o síti čerpacích stanic pohonných hmot, informace o celkem devíti – výkaz 

o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích, výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vy-

brané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce), výkaz o produkci energie z obnovitelných 

a ostatních zdrojů, výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na 

produkci elektřiny a tepla, výkaz o biopalivech, provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích 

a nabíjecích stanic, síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic, výkaz hutního 

průmyslu, výkaz ocelářského průmyslu. 

V zobecněných oblastech zájmu MPO – Podnikání, Zahraniční obchod, Ochrana spotřebitele, Ener-

getika, Stavebnictví a suroviny, Průmysl a eKomunikace a pošta – je možné dohledat další datové 

sady (statistiky) či odborné informace. Například v oblasti energetiky je možné pracovat například 

se statistikami obnovitelných zdrojů, tuhých paliv, ropy a ropných produktů aj. Rozsáhlá je také sta-

tistika zahraničního obchodu (jež je poskytována a zveřejňována i ČSÚ), nebo oblast podnikání, která 

nabízí statistické údaje o podnikatelích. 

http://www.mpo.cz/
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Je potřeba zmínit, že MPO má několik resortních organizací a partnerů, kteří poskytují další data a 

informace, a je tedy doporučeno navštívit jejich webové stránky. Mezi vybrané instituce patří napří-

klad CzechTrade (www.czechtrade.cz), Česká obchodní inspekce (ČOI, www.coi.cz), CzechInvest 

(www.czechinvest.org), či Agentura pro podnikání a inovace (API, www.agentura-api.org). 

4.9 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřej-

ného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící působ-

nosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, 

ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních mine-

rálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdra-

votní pojištění a zdravotnický informační systém. Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český in-

spektorát lázní a zřídel. Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných 

a psychotropních látek. 

Stěžejním zdrojem dat a informací z oblasti zdravotnictví je Ústav zdravotnických informací a statis-

tiky ČR (ÚZIS, www.uzis.cz), který je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 

zdravotnictví ČR a je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Velké 

množství dat v gesci rezortu zdravotnictví je (vcelku logicky) citlivého charakteru. Nicméně lze ÚZIS 

požádat o poskytnutí dat, avšak i tato data jsou velmi přísně kontrolována (jejich použití) a poskyto-

vána již anonymizována (nelze identifikovat jednotlivé osoby). Jedná se o většinu údajů z Národních 

zdravotních registrů (např. Národní onkologický registr, registr reprodukčního zdraví, hospitalizova-

ných, diabetologický registr a mnoho dalších) nebo dalších registrů a informačních systémů. Do-

stupné jsou ovšem informace v publikacích a ročenkách ÚZIS. Rozcestník zdravotnické statistiky na-

bízí k použití statistiky ohledně (výběr): souhrnná data za ČR (ročenky, shrnutí apod.), tematické 

řady zdravotnické statistiky (sub-oborové statistiky – např. chirurgie, logopedia; demografie, lůž-

ková péče, záchytné stanice a mnoho dalších), ekonomické a finanční analýzy (mzdy a platy, inves-

tiční majetek apod.), výběrová šetření a studie (např. studie o zdravotním stavu a životním stylu), 

mezinárodní srovnání (data Eurostat, WHO, OECD aj.) a zdravotnická zařízení. 
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4.10 Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitel-

ství. Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž 

je smluvní stranou Česká republika. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy 

pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje 

telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou 

republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

a jejích Protokolů. Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády. 

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje data pomocí portálu otevřených dat (https://data.justice.cz), 

jedná se však zde „pouze“ o oficiální a povinně zveřejňované dokumenty, zejména smlouvy a faktury 

MSp. Vzhledem k tomu, jaké specifické zaměření MSp má, není příliš datových sad (ve smyslu sta-

tistik) k dispozici. Na webu MSp lze ale nalézt různé seznamy (soudců, znalců, mediátorů apod.) 

a také výroční statistickou zprávu resortu justice – v ní se vyskytuje množství tabulek, grafů i map, 

které lze dále použít. 

4.11 Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí (MF) je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní 

závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapi-

tálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospo-

daření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek 

a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné 

hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, 

ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.   

Základní dělení informací je na MF rozděleno do tří hlavních sektorů – Veřejný, Soukromý sektor 

a Zahraniční. V rámci Veřejného sektoru lze nalézt informace a statistiky z oblastí: Státní rozpočet, 

Územní rozpočty, Makroekonomika, Řízení státního dluhu, Daně, Oceňování majetku, Účetnictví 

a účetnictví státu, Majetek státu, Podpora z národních zdrojů, Kontrola veřejných financí, Rozpoč-

tové rámce - Statistické informace, SMART Governance. V rámci posledně jmenované kategorie lze 

nalézt rovněž portál s otevřenými daty (http://data.mfcr.cz/). 
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Soukromý sektor nabízí informace a statistiky z oblastí: Soukromé penzijní systémy, Pojišťovnictví, 

Hazardní hry, Kapitálový trh, Stavební spoření, Úvěry pro spotřebitele, Bankovnictví a platební 

služby, Cenová regulace a kontrola, Finanční stabilita a dohled, či Ochrana spotřebitele na finančním 

trhu. 

Nakonec Zahraniční sektor, ve kterém jsou informace a statistiky týkající se: Hospodaření EU, Radě 

EU – ECOFIN, Ochraně finančních zájmů, Přistoupení ČR k Eurozóně, Podpoře ze zahraničí, a Mezi-

národní spolupráci. 

4.12 Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro před-

školní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, vý-

zkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči 

o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.  

Kromě resortních informací poskytuje MŠMT prostřednictvím Odboru školské statistiky, analýz a in-

formační strategie MŠMT údaje zejména z oblasti školství. Specializovaný web (http://sber-

dat.uiv.cz/) nabízí rozcestník k datům uvedeným na obrázku 11. 

 

Obr. 11   Nabídka statistik a rejstříků MŠMT. 

http://sberdat.uiv.cz/
http://sberdat.uiv.cz/
http://sberdat.uiv.cz/
http://sberdat.uiv.cz/


ZDROJE EKONOMICKÝCH DAT 44 

4.13 Ministerstvo dopravy 

Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 17 stanoví, že Ministerstvo dopravy (MD) je ústředním 

orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy 

a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 

Na odkaze https://www.mdcr.cz/Statistiky je možné vyhledat přes 700 dokumentů (ne každý je sta-

tistikou), ze kterých lze čerpat informace. Zároveň je k dispozici filtr umožňující specifikovat oblast 

dopravy (například nákladní), zaměření (dopravní park, přeprava), autora, datum zveřejnění, obsah 

(fulltextové vyhledání) a také typ dokumentu. Poslední položka umožňuje přímo odfiltrovat data, 

jež jsou v tabulkovém formátu XLSX/XLS (přibližně 650 tabulek). 

4.14 Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství (MZe) je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem 

státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospo-

dářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, 

a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 

mimo území národních parků  

Kromě samostatných publikací a výročních zpráv je na webu MZe (http://eagri.cz) sekce se statisti-

kou. Ta je dále dělena na témata – zemědělství (brambory, cukr, drůbež, krmiva, líh aj.), ekologické 

zemědělství, voda (vodovody, kanalizace a vodní toky) a lesy (resortní, státní, myslivost). MZe po-

skytuje ČSÚ podle zákona přes 40 indikátorů ze své gesce. Mimo samotné zemědělství v tom ne-

jobecnějším slova smyslu se MZe zabývá (a tím pádem disponuje informacemi a daty) i dalšími ob-

lastmi, například venkovem, ochrannou zvířat, životním prostředím apod. Resortní organizace (na-

příklad Státní veterinární správa, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) jsou rovněž bohatým zdro-

jem úzce profilovaných dat a informací. 

  

https://www.mdcr.cz/Statistiky
https://www.mdcr.cz/Statistiky
http://eagri.cz/
http://eagri.cz/
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4.15 Ministerstvo kultury 

Ministerstvo kultury (MK) podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní 

správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských 

společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, 

pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysí-

lání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.  

Ministerstvo kultury na základě příkazní smlouvy delegovalo vykonávání této služby na svoji příspěv-

kovou organizaci Národní informační středisko pro kulturu (NIPOS), útvar Centrum informací o kul-

tuře (CIK). Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných 

MK, dalších orgánů státní správy, krajů, obcí, měst, občanských sdružení dle zákona 83/90 Sb., 

obecně prospěšných společností, církví, podnikatelských subjektů. Jsou šetřeny následující obory: 

divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, veřejné knihovny, památkové objekty zpří-

stupněné za vstupné, vydavatelé neperiodických publikací a periodického tisku, včetně jimi vydá-

vané produkce a výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, festi-

valy a problematika kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Podrobné informace včetně statistických 

výkazů a výsledků ze statistického zjišťování jsou k dispozici na www.nipos-mk.cz. 

 

Tato kapitola představila postupně jednotlivá ministerstva z pohledu jejich odborné 

činnosti a zaměření, a z pohledu údajů a informací, které nabízí. Každé ministerstvo 

má povinnost zveřejňovat, resp. sbírat a následně poskytovat ČSÚ, určité klíčové in-

dikátory. Ministerstva velmi často zastřešují další resortní organizace, které ve své 

specializované činnosti dále poskytují podrobnější data a informace. Není důležité 

zpaměti znát vše, co bylo uvedené v této kapitole, ale je potřeba znát základní infor-

mace o ministerstvech a jeho organizacích tak, abyste byli schopni data dohledat. 

 

1. Uveďte výhody a nevýhody rastrové grafiky? 

2. Vyjmenujte nejčastěji používané formáty bitmapové grafiky. 

3. Obrázek o velikosti 900×600 bodů bude vytištěn v rozlišení 300 dpi. Jakou veli-

kost v centimetrech bude mít vytištěný obrázek?  

4. Obrázek o velikosti 10×5 cm byl snímán skenerem v rozlišení 200 dpi. Jakou veli-

kost v bodech bude mít obrázek po naskenování?  

http://www.nipos-mk.cz/


ZDROJE EKONOMICKÝCH DAT 46 

5. Obrázek o rozměrech 800×600 pixelů a s 16,7 miliony barev (3 bajty na pixel) 

potřebuje téměř 1,4 MB. Je to pravda? 

Literatura k tématu: 

[1] https://www.vlada.cz/ 

[2] Webové stránky a materiály jednotlivých ministerstev 

https://www.vlada.cz/
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Datové zdroje Eurostatu  

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Popsat roli Eurostat v oblasti statistické služby; 
• Orientovat se v možnostech datových zdrojů Eurostatu; 
• Vybírat data z prostředí webu Eurostatu 

Klíčová slova: 

Evropská statistika, databáze, indikátory, Data explorer. 
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5.1 Eurostat 

Jak je uvedeno na stánkách Eurostatu, tak Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie sídlící 

v Luxemburgu. Jeho úkolem je poskytovat vysoce kvalitní statistiku o Evropě a pro Evropu. Díky 

těmto statistikám je možné porovnávat jednotlivé státy a regiony, což slouží k správnému fungování 

společnosti – a to zejména z pohledu rozhodování o alokaci finančních prostředků, podpoře určitých 

tematických a geografických oblastí, zjišťování objektivního stavu společnosti apod. Podobně jako 

každý členský stát má svůj národní statistický úřad, tak Eurostat představuje statistický úřad pro 

každou zemi EU. 

Eurostat byl zřízen v roce 1953 pro účely a požadavky Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO). Eu-

rostat je součástí portfolia komisaře pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. 

Klíčovou rolí Eurostatu je poskytovat statistiky jiným složkám EU a poskytovat Evropské komisi a ji-

ným evropským institucím údaje, aby mohly definovat, provádět a analyzovat politiky své agendy. 

Eurostat nabízí celou řadu důležitých a zajímavých údajů, které mohou vlády, podniky, sektor vzdě-

lávání, novináři a veřejnost využít pro svou práci a každodenní život. S rozvojem politik Společenství 

se role Eurostatu změnila – sběr dat pro Ekonomickou a monetární unii (EMU, Economic and mone-

tary union) a rozvíjení statistických systémů v kandidátských zemích pro členství v EU je dnes mno-

hem důležitější než před několika lety. Mezinárodní statistiky jsou způsob, jak poznat své sousedy 

v členských státech a zemích mimo EU. Statistika je důležitý a objektivní způsob měření toho, jak 

společnost uvnitř i mimo společenství vlastně prožívá život. 

Hlavním úkolem Eurostatu je zpracovávat a zveřejňovat srovnatelné statistické informace na evrop-

ské úrovni. Snaží se dospět ke společnému statistickému "jazyku", který zahrnuje pojmy, metody, 

struktury a technické normy. Eurostat sám jako takový přímo nesbírá údaje – v členských státech to 

provádějí jejich statistické úřady, které ověří a analyzují národní údaje, aby je následně poslali Euro-

statu. Úlohou Eurostatu pak je údaje konsolidovat (sjednotit) a zajistit jejich srovnatelnost pomocí 

harmonizované metodiky. Eurostat je ve skutečnosti jediným poskytovatelem statistik na evropské 

úrovni a údaje jsou maximálně harmonizovány.  

Eurostat se dělí celkem na sedm oddělení podle sektorů jejich agendy – zdroje; metodologie a dise-

minace; makroekonomika; vládní statistiky a kvalita dat; sektorové a regionální statistiky; sociální 

statistiky; obchodní a byznys statistiky. Eurostat má více jak 800 zaměstnanců (v různém pracovně-

právním vztahu) a jeho rozpočet se pohybuje těsně pod 60 miliony EUR (rok 2018). 

  



49 DATOVÉ ZDROJE EUROSTATU 

Vybrané historické milníky: 

1953 – Založení statistická divize ESUO. 

1959 – poprvé použit současný oficiální název (angl. Eurostat as the Statistical Office of the European 

Communities) a byla vydána první publikace, a to ohledně zemědělské statistiky. 

1988 Evropská komise přijala a dokument definující první politiku ohledně statistických informací. 

1991 – Úloha Eurostatu byla rozšířena v důsledku dohody o založení Evropského hospodářského 

prostoru a přijetí Maastrichtské smlouvy. 

2002 – Začalo se platit Eurem a Eurostat začal poskytovat klíčové statistiky pro měnovou politiku. 

2004 – Začátek bezplatného šíření všech statistických údajů kromě mikrodat (ty pouze pro vědecké 

účely). 

2009 – Byl publikován dokument Vision o modernizaci Eurostatu (zejména zajištění větší integrace 

národních dat a možnost jejich kombinace) 

2014 – Nový dokument Vision 2020 byl přijat. 

5.2 Statistiky Eurostatu 

Eurostat poskytuje obrovské množství datových sad v nejrůznějších tématech. Na webu Eurostatu 

se nachází možnost „Data“, která ihned nasměřuje na stránky se statistickými databázemi. Základní 

rozcestník nabízí prohlížet data těmito způsoby: 

• Databáze podle tématu 

• Samostatné tabulky podle tématu 

• Tabulky podle politik EU 

• Stěžejní témate 

• Nové statistiky 

• Nedávno aktualiuované 

Obecně jsou nabízeny buď „databáze“ nebo „tabulky“. Databáze obsahuje celý rozsah údajů veřejně 

dostupných u Eurostatu. Zobrazují se v multidimenzionálních tabulkách s různými funkcemi výběru 
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a exportním formátem. Tabulky nabízí výběr nejdůležitějších údajů Eurostatu uživatelsky přívětivým 

způsobem. Všechna data jsou prezentována v jednoduchých dvou- nebo třírozměrných tabulkách. 

Pokud si uživatel vybere vyhledávat v databázi pomocí tématu, má na výběr devět základních tema-

tických oblastí (obrázek 12). Navíc k tomu jsou k dispozici indikátory politik EU. 

 

Obr. 12   Devět základních témat statistik Eurostatu. 
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Další možností vyhledávání je podle abecedy (Statistics A – Z) – ukázka vybraných písmen na obrázku 

13. Samostatnou kategorii představuje statistika z pravidelných „velkých“ censů, které se konají kaž-

dých deset let. Poslední proběhl v roce 2011, a proto je kategorie Population Cesnus 2011 zobrazena 

přímo v hlavním menu. Eurostat nabízí i tzv. experimentální statistiku, což je statistické zjišťování, 

které se snaží využívat nové zdroje a metody dat, aby lépe reagovalo na potřeby uživatelů. Příkladem 

je použití Wikipedie jako nového zdroje pro vytváření statistik návštěv památek UNESCO. Měla by 

se měřit nejen popularita lokalit, ale i veřejná "kulturní spotřeba". Takto experimentálně získaná 

data nesplňují stoprocentně zaběhlou metodologii Eurostatu, a tak je vždy řádně označena v se-

znamu statistik. Kromě výběru jednotlivých tabulek, je možné pomocí nástroje „Bulk download“ 

stáhnout data hromadně – data jsou nejčastěji ke stažení ve formátu TSV (obdoba CSV, ale oddělo-

vačem je tabulátor). Eurostat nabízí i možnost přistupovat k datům pomocí webových služeb, kdy 

nabízí tzv. SMDX Web Services a Json and Unicode Web Services. 

 

Obr. 13   Abecední řazení statistik Eurostatu. 

Jak již bylo dříve zmíněno, Eurostat nabízí i tzv. mikrodata. Ta se sestávají ze sady záznamů obsahu-

jících informace o jednotlivých osobách, domácnostech nebo podnikatelských subjektech; i proto je 

nutné zajistit zachování anonymity a jsou tedy poskytována pouze pro vědecké účely. U dat z oblasti 

mikrodat lze zmínit například sady European Community Household Panel (ECHP), Community In-

novation Survey (CIS), European Health Interview Survey (EHIS), nebo Household Budget Surveys 

(HBSs). 

Samostatným oddělením na Eurostatu pro zpracování geografických dat je Geographic Information 

System of the COmmission (GISCO), což je jednotka mající na starosti lokalizaci, analýzu a zobrazo-
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vání statistických dat pomocí map. A jak již bylo v úvodu tohoto studijního textu zmíněno, tak nedíl-

nou součástí kompletních a kvalitních dat bývají metadata – ta mají na portálu Eurostatu také své 

zastoupení. Eurostat rovněž disponuje velkým množstvím studií, vědeckých zpráv, metodologiemi, 

edukačními videi a podobně; vše v nejrůznějších tématech od zemědělství po high-tech vědu. 

5.3 Vyhledání a stažení dat Eurostatu 

Ať už je zvolena různá cesta vyhledávání dat (podle témat, podle abecedy, nebo přímo z hlavní da-

tabáze), většinou se zobrazí navigační strom s možnostmi daného výběru (obrázek 14). 

  

Obr. 14   Navigační strom s vybranými tématy. 

Po výběru konkrétního indikátoru je možné prohlédnout základní informace o datové sadě (pomocí 

modré ikony „i“), projít kompletní metadata (šedá ikona „M“), stáhnout data ve formě TSV (žlutá 

ikona ZIP), anebo spustit Data explorer (první ikona se špendlíkem). Poslední možnost otevře rozší-

řené vyhledávání dat a práce s nimi (obrázek 15). Zde je možné jak prohlížet, tak i filtrovat a různě 

data řadit. Je také možné přepnout na grafické zobrazení dat – pomocí grafu nebo mapy. V případě 

grafu se zobrazí takový jeho typ, aby nejlépe vystihoval charakter dat (často sloupcový graf), ale je 

možné typ grafu interaktivně změnit. Právě interaktivita je důležitým prvkem při práci, je možné 
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v tomto prostředí změnit zdroj dat (například vybrat určité roky a území). Podobný způsobem pra-

cuje i mapové zobrazení dat. Při zobrazení mapového vyjádření (obrázek 16) je možné změnit inter-

valy, barevnou stupnici, kartografickou vyjadřovací metody, provést porovnání, změnit vrstvy mapy 

apod. 

 

Obr. 15   Data explorer s vybraným tématem, v podobě grafu a možnostmi změny. 

 

Obr. 16   Data explorer s vybraným tématem, v podobě mapy a možnostmi změny. 
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V pravé horní části Data exploreru jsou zobrazeny následující ikony: . 

První ikona nás zavede do prostředí rozšířené vyhledávání dat, druhá zobrazí metadata, třetí po-

skytne základní informace o tématu, ikona diskety umožní data uložit, dále je zde možnost tisku 

a ikona složky znamená vytvoření záložky (oblíbené položky). Tlačítko DEMO slouží jako interaktivní 

nápověda k práci s prostředím Eurostatu. Co se týče uložení dat, tak možnosti závisí na charakteru 

dat a jejich tématu. Nicméně Eurostat nabízí možnosti uvedené na obrázku 17, což dává uživateli 

celkem dost možností výběru podle jeho potřeby. 

 

Obr. 17   Možnosti formátů pro stažení dat z Data exploreru 

Eurostat je evropským statistickým úřadem, který harmonizuje sběr dat využitelných 

pro celoevropské účely. Každý národní statistický úřad má povinnost vybraná data do 

Eurostatu posílat a ten je uceleným způsobem zpracovává, agreguje, harmonizuje 

a dále poskytuje. Na Eurostatu lze nalézt nepřeberné množství statistik – v různých 

tématech, v různém detailu, v různé podobě a také v různém geografickém měřítku. 

Jedná se o nejkompletnější a největší zdroj ověřených statistických údajů v Evropě, 

respektive členských států EU (a vybraných přidružených zemí).  
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1. Popište úlohu Eurostatu. 

2. Vyzkoušejte si možnosti práce Data explorerem. 

3. Stáhněte libovolná data a vytvořte o daném tématu „reportáž“ v rozsahu A4  

 

Literatura k tématu: 

[1] Webové stránky Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat). 

[2] Webové stránky Evropského statistického systému (https://ec.europa.eu/euro-

stat/web/ess) 

https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess
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Datové zdroje OECD  
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• Vyhledávat a upravovat vybrané statistické indikátory 
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6.1 OECD 

Posláním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je podporovat politiky, které 

zlepší hospodářský a sociální blahobyt lidí po celém světě. OECD poskytuje fórum, v němž mohou 

vlády spolupracovat, aby sdílely zkušenosti a hledaly řešení běžných problémů. OECD spolupracuje 

s vládami pro lepší pochopení, co vede k hospodářským, sociálním a environmentálním změnám. 

OECD měří produktivitu a globální toky obchodu a investic. OECD analyzuje, porovnává data a před-

povídá budoucí trendy. OECD stanovuje mezinárodní standardy pro celou řadu věcí – od zemědělství 

a daní až po bezpečnost chemických látek. 

OECD zkoumá také otázky, které přímo ovlivňují náš každodenní život, jako například kolik lidí platí 

kolik peněz v daních a sociálním zabezpečení, kolik volného času mohou využít apod. Dále OECD 

porovnává, jak školní systémy různých zemí připravují své mladé lidi na moderní život a jak budou 

důchodové systémy různých zemí zajišťovat důstojné stáří svých občanů. 

Jak OECD uvádí na svém webu - na základě skutečností a zkušeností z reálného života doporučujeme 

zásady, které mají zlepšit kvalitu života lidí. Pracujeme v oblasti obchodu prostřednictvím Poradního 

výboru pro podnikání a průmysl k OECD (BIAC) a s trhem práce prostřednictvím Odborového porad-

ního výboru (TUAC). Máme také aktivní kontakty s dalšími organizacemi občanské společnosti. Spo-

lečným tématem naší práce je závazek k tržním ekonomikám podporovaným demokratickými insti-

tucemi a zaměřený na blaho všech občanů. 

Klíčovými hodnotami OECD jsou: 

• Objektivita: Analýzy a doporučení jsou nezávislé a založené na důkazech. 

• Otevřenost: Podpora debat a sdílené porozumění klíčových globálních témat. 

• Smělost: Nejprve OECD snaží zlepšit sebe, pak ostatní. 

• Průkopnictví: Identifikace a řešení vznikajících a dlouhodobých výzev. 

• Etika: Důvěryhodnost OECD je založena na důvěře, bezúhonnosti a transparentnosti. 

Práce OECD jsou založeny na průběžném sledování událostí v členských zemích i mimo oblast OECD 

a zahrnují pravidelné projekce krátkodobého a střednědobého hospodářského vývoje. Sekretariát 

OECD shromažďuje a analyzuje data; poté, co výbor projednává politiku týkající se těchto informací, 

Rada přijímá rozhodnutí a poté vlády provádějí doporučení. 
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Vzájemná kontrola ze strany vlád, mnohostranný dohled a proces vzájemného přezkoumávání kva-

lity dat je prováděno na úrovni výborů OECD a jsou jádrem efektivity při práci OECD. Například exis-

tuje pracovní skupina pro úplatky, která bojuje proti podplácení zahraničních úředníků v mezinárod-

ních obchodních transakcích. OECD se také stará o dohody, normy a doporučení. Diskuse na úrovni 

výborů OECD někdy dojít do jednání na úrovni mezinárodní, kdy se země OECD dohodnou na pravi-

dlech pro mezinárodní spolupráci. To může vyústit ve formální dohody zemí, například o boji proti 

úplatkářství, o opatřeních týkajících se vývozních úvěrů nebo o zacházení s kapitálovými pohyby. 

OECD může vytvářet standardy a modely, například při uplatňování dvoustranných smluv o zdanění 

nebo doporučení (například o přeshraniční spolupráci). OECD také vytváří doporučení například 

o environmentálních praktikách. 

6.2 Datové zdroje OECD 

Než budou probrány datové zdroje OECD, je potřeba zmínit publikace OECD, která pro tento účel 

zprovoznila elektronickou knihovnu – OECDiLibrary (https://www.oecd-ilibrary.org/). Kromě kata-

logu pro vyhledávání je možné hledat publikace podle tématu, země, nebo kombinace obou. 

Datové zdroje jsou dostupné na specializovaném portálu Data OECD - https://data.oecd.org/. Zde 

je opět možné vyhledávat a filtrovat data podle tématu a země. Jsou zde dostupné i metodologické 

postupy a pokyny pro vývojáře požadující přístup k datům přes tzv. API (Application Programming 

Interface). A samozřejmě je možné dostat se přímo do statistické databáze OECD, která se nachází 

na samostatně stojícím webu (https://stats.oecd.org/). Základní témata jsou: 

• General statistics 

• agriculture and fisheries 

• demography and population 

• development 

• economic projections 

• education and training 

• environment 

• finance 

• globalisation 

• health 

• industry and services 

• information and communication 

technology 

• international trade and balance of 

payments 

• labour 

• national accounts 

• monthly economic indicators 

• prices and purchasing power parities 

• public sector, taxation and market 

regulation 

• productivity 

• regions and cities 

• science, technology and patents 

• social protection and well-being 

• Transport 

https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://data.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
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Obdobně jako u Eurostatu jsou jednotlivá témata rozklikávací (v podobě rozcestníku/stromu), kdy 

v každém tématu je různé množství tabulek se statistikami. A rovněž jako u Eurostatu je k dispozici 

interaktivní webové prostředí pro práci se statistikami. Základní okno po výběru tématu je zobra-

zeno na obrázku 18. 

 

Obr. 18   Základní zobrazení dat po výběru tématu v OECD Stat. 

V jednom okně jsou k dispozici všechny základní a potřebné funkce. V pravé části informace o da-

tové sadě (zdroj, autor, aktualizace, metodologie), v levé části je zachován rozcestník s indikátory 

a hlavní prostřední část obsahuje samotné statistické údaje. Je možnost zobrazení tabulky upravit 

(volba Customize), a to jak výběr dat, tzv. layout (zobrazení), další možnosti úpravy tabulky. V pří-

padě exportu dat je možné vybrat z formátů XLS, textový soubor (respektive CSV), SDMX (XML), 

Developer API (přímý webový přístup) a PC-axis. Ve webové aplikaci je možné změnit tabelární zob-

razení do podoby grafu (sloupcový, liniový, xy bodový). V neposlední řadě je možné uložit a spravo-

vat dotazy vlastního vyhledávání. 

Na OECD Data (https://data.oecd.org) je k dispozici Katalog OECD indikátorů. Je to o něco jiný po-

hled na data, respektive nejedná se o pravidelně zjišťování statistiky. V katalogu je přes 240 indiká-

torů řazených do různých kategorií (například development, economy, finance, health apod.). Zob-

razit lze interaktivní graf, tabulku nebo mapu; data stahovat a dále s nimi pracovat (obrázek 19). 

https://data.oecd.org/
https://data.oecd.org/
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Obr. 19   Základní zobrazení dat po výběru tématu na OECD Data. 

Tato kapitola se zabývala popisem OECD a jeho datovými zdroji. Organizace nabízí 

velké množství dat a informací (jak datových sad, tak i publikací, zpráv a analýz) tří-

děných do jednotlivých témat. Jedná se zejména o ekonomická data a data obecně 

o hospodářství. OECD sbírá data, která pokrývají zejména území členských států, kte-

rých je v roce 2018 celkem 36 (včetně České republiky). 

 

1. Jaká jsou stěžejní témata zájmu OECD? 

2. Jaký je rozdíl mezi OECD Stat a OECD Data? 

3. Diskutujte: které datové sady/statistiky jsou pro OECD unikátní (nelze je nalézt u 

jiných organizací. 

 

Literatura k tématu: 

[1] Webové stránky OECD (www.oecd.org). 
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Datové zdroje OSN  

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Popsat činnost OSN; 
• Orientovat se ve zdrojích statistických dat OSN; 
• Znát poslání FAO 
 

Klíčová slova: 

Organizace spojených národů, globální statistiky, indikátory rozvoje, FAO 
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7.1 OSN 

Podle stránek Organizace spojených národů (OSN) se jedná o mezinárodní organizace založená 

v roce 1945. V současné době tvoří 193 členských států. Poslání a činnost Organizace spojených ná-

rodů se řídí cíli a zásadami zakotvenými v zakládací listině. Vzhledem k pravomocím vyplývajícím 

z její Charty a jejího jedinečného mezinárodního charakteru může Organizace spojených národů při-

jmout opatření v otázkách konfrontace lidstva v 21. století, jako je mír a bezpečnost, změna klimatu, 

udržitelný rozvoj, lidská práva, odzbrojení, terorismus, humanitární a zdravotních stavů, rovnosti 

pohlaví, správy věcí veřejných, výroby potravin a dalších. OSN také poskytuje fóru pro své členy, aby 

mohli vyjádřit své názory na Valném shromáždění, Radě bezpečnosti, Hospodářské a sociální radě 

a dalších orgánech a výborech. Díky umožnění dialogu mezi členy a pořádáním jednání se organizace 

stala mechanismem pro vlády, aby nalezli oblasti dohody a společně řešili problémy. Hlavním ve-

doucím administrativy OSN je generální tajemník a sídlo Spojených národů je lokalizováno v New 

Yorku. 

Dle českého webu o OSN (http://www.osn.cz) Název Spojené národy navrhl americký prezident 

Franklin D. Roosevelt a poprvé byl použit za druhé světové války v Deklaraci Spojených národů 

z 1. ledna 1942, v níž se zástupci 26 států jménem svých vlád zavázali pokračovat ve společném boji 

proti mocnostem Osy. Státy původně zakládaly mezinárodní organizace určené ke spolupráci v kon-

krétních oblastech. Mezinárodní telekomunikační unie byla založena v roce 1865 pod názvem Me-

zinárodní telegrafická unie, Všeobecná poštovní unie vznikla roku 1874. Obě unie jsou dnes specia-

lizovanými organizacemi systému OSN. V roce 1899 se v Haagu konala první mezinárodní mírová 

konference, jejímž cílem bylo vypracovat nástroje k mírovému řešení krizí, k prevenci válek a kodifi-

kaci pravidel boje. Konference schválila Úmluvu o mírovém řešení mezinárodních konfliktů a ustavila 

Stálý arbitrážní soud, který zahájil činnost v roce 1902. Předchůdkyní OSN byla Společnost národů – 

organizace koncipovaná v podobných podmínkách v průběhu první světové války a ustavená v roce 

1919 v rámci Versailleské smlouvy „na podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpeč-

nosti“. V rámci Versailleské smlouvy vznikla i Mezinárodní organizace práce jako přidružená organi-

zace Společnosti národů. Společnost národů ukončila činnost poté, co se jí nepodařilo zabránit vy-

puknutí druhé světové války. 

V roce 1945 se v San Francisku sešli zástupci 50 zemí na Konferenci Spojených národů o mezinárod-

ním uspořádání a vypracovali Chartu OSN. Delegáti tehdy rokovali o návrzích vypracovaných zá-

stupci Číny, Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie během srpna až září 

1944 v americkém Dumbarton Oaks. Chartu podepsalo 26. června 1945 celkem 50 zemí. Polsko sice 

nebylo na konferenci zastoupeno a svůj podpis připojilo později, je ale považováno za jednu z 51 

zakládajících členských zemí OSN. Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy 

http://www.osn.cz/
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byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních 

signatářských zemí OSN. Každoročně se proto 24. říjen slaví jako Den Spojených národů. 

Cíle Spojených národů, definované v Chartě, jsou následující: 

• udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; 

• rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva 

na sebeurčení národů; 

• spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních 

otázek a podpoře základních lidských práv a svobod; 

• být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných 

cílů. 

Činnost Organizace spojených národů vychází z následujících zásad: 

• všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné; 

• zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty; 

• zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, 

bezpečnosti a spravedlnosti; 

• vystříhají se vyhrožování silou a používání síly proti jiným členským státům; 

• zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke které Organizace na základě 

Charty přistoupí; 

• žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se vměšovaly do otázek, 

které jsou výlučně vnitřní záležitostí jakéhokoli státu. 

Hlavními tématy OSN jsou cíle udržitelného rozvoje, lidská práva, humanitární otázky, mezinárodní 

právo, ekonomický a sociální rozvoj, mír a bezpečnost, rozvojové cíle tisíciletí a aktuálně i iniciativa 

Zachraňte oceán. 
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7.2 Datové zdroje OSN 

Obdobně jako ostatní mezinárodní instituce, případně ministerstva a jejich resortní orgány, dispo-

nuje OSN velkou řadou odborných publikací, zpráv, studií, ročenek apod. V této kapitole se ale bu-

deme věnovat výhradně statistickým zdrojům. O jejich poskytování se stará Oddělení statistiky OSN, 

které i spravuje specializovaný web https://unstats.un.org. Oddělení statistiky Spojených národů se 

zavázalo k rozvoji globálního statistického systému. Sestavuje a šíří globální statistické informace, 

vytváří standardy a normy pro statistické činnosti a podporuje úsilí zemí o posílení jejich národních 

statistických systémů. Usnadňuje koordinaci mezinárodních statistických činností a podporuje fun-

gování statistické komise OSN jako vrcholné entity globálního statistického systému. Hlavními 

funkcemi Oddělení statistiky je poskytovat data, metodologie, rozvoj kapacit a koordinovat národní 

statistické služby. 

Nejdůležitějším místem shromažďujícím veškeré statistiky je portál UN Data (http://data.un.org/). 

Zde je možné data fulltextově vyhledávat, listovat ve slovníku pojmů, přistupovat k jeho API, prohlí-

žet metadata a tak podobně. Z hlavní databáze je možno dostat se ke statistikám v následujících 

tématech: 

• Crime 

• UNODC Homicide Statistics 2012, UNODC 

• Education 

• UIS Data Centre, UNESCO UIS 

• Energy 

• Energy Statistics Database, UNSD 

• Environment 

• Environment Statistics Database, UNSD 

• Greenhouse Gas Inventory Data, UNFCCC 

• World Meteorological Organization Standard Normals, WMO 

• Finance 

• International Financial Statistics, IMF 

  

https://unstats.un.org/
http://data.un.org/
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• Food and Agriculture 

• FAOSTAT, FAO 

• Gender 

• Gender Info, UNSD 

• Health 

• WHO Data, WHO 

• HIV/AIDS 

• UNAIDS Data, UNAIDS 

• Human development 

• Human Development Indices: A statistical update 2015, UNDP 

• Indicator database 

• Indicators on Women and Men, UNSD 

• The State of the World’s Children, UNICEF 

• World Development Indicators, WB 

• Industry 

• INDSTAT, UNIDO 

• Industrial Commodity Statistics Database, UNSD 

• Information and Communication Technology 

• World Telecommunication/ICT Indicators Database, ITU 

• World Telecommunication/ICT Indicators Table, ITU 

• Labour 

• Key Indicators of the Labour Market, 7th Edition, ILO 

• LABORSTA, ILO 
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• National accounts 

• National Accounts Estimates of Main Aggregates, UNSD 

• National Accounts Official Country Data, UNSD 

• Official Development Assistance 

• OECD Data, OECD 

• Population 

• Demographic Statistics Database, UNSD 

• World Contraceptive Use, UNPD 

• World Fertility Data, UNPD 

• World Marriage Data, UNPD 

• World Population Prospects: The 2017 Revision, UNPD 

• Refugees 

• UNHCR Statistical Database, UNHCR 

• Tourism 

• World Tourism Data, UNWTO 

• Trade 

• Commodity Trade Statistics Database, UNSD 

Každou z položek je možné studovat v Exploreru (prohlížeči) OSN, kdy se uživateli zobrazí rozcestník 

s daty (obrázek 20). V databázi je celkem 32 dílčích databází s více než 60 miliony záznamy. 
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Obr. 20   Prostředí rozcestníku dat v Exploreru OSN. 

Dále si uživatel může zobrazit konkrétní téma a s daty dále pracovat, tzn. aplikovat vyhledávací filtry, 

vybírat data (sloupce), řadit záznamy, transponovat sloupce a řádky, sdílet tabulky a hlavně také 

stahovat. Při stahování dat je možné využit dvou typů uložení – XML a textové soubory (oddělené 

čárkou – CSV, oddělené středníkem a oddělené svislým dělítkem. K dispozici je i podrobný popis 

zdrojových dat s užitečnými odkazy (například na publikace, výzkumné zprávy, aktuální informace 

v tématu apod.). 

Mimo to lze prohlížet sumarizační karty jednotlivých států (tzv. country profile), které na jednom 

místě shrnují nejdůležitější data o vybrané zemi (obrázek 21). Poslední možností je volba zobrazení 

agregovaných dat podle regionů či přímo celého světa. Uživatelské prostředí těchto agregovaných 

profilů je stejné jako u jednotlivých zemí. 
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Obr. 21   Ukázka profilu Česka na stránkách UN Data. 

Oddělení statistiky nabízí souhrnné přehledy dat ve svém statistickém bulletinu (zde lze nalézt na-

příklad databázi oficiálních geografických jmen), který vychází každý měsíc. Jelikož se OSN zabývá 

hodně rozvojovou pomocí, byl vytvořen moderní web o Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable 

Development Goals) pod názvem Open SDG Data Hub (https://unstats-undesa.open-

data.arcgis.com/#catalog). Zde jsou k dispozici prostorově lokalizovaná data v tématech dle rozvo-

jových cílů (obrázek 22). 

https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/#catalog
https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/#catalog
https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/#catalog
https://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/#catalog
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Obr. 22   Úvodní stránka Open SDG Data Hub. 

Podřízenou složkou OSN je i Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organi-

zation, FAO), jež nabízí velmi podrobné a zajímavé statistiky ohledně zemědělství a výživy ve světě. 

Tato organizace spravuje databázi FAOSTAT (http://www.fao.org/faostat/en) poskytuje volný pří-

stup k údajům o potravinách a zemědělství pro více než 245 zemí a území a pokrývá všechny regio-

nální seskupení FAO od roku 1961 do posledního dostupného roku. Celou databázi lze stáhnout hro-

madně, nicméně její velikost je téměř 1GB. Data jsou dostupná v tématech (výběr) – produkce, ze-

mědělské emise, obchod, investice, lesnictví, ceny produktů aj. V databázi lze srovnávat jednotlivé 

státy i datové položky, vše pomocí interaktivního webového prostředí (obrázek 7.4). Data lze pak 

dynamicky vizualizovat (obrázek 23), či přímo stahovat ve formátu CSV. 

http://www.fao.org/faostat/en
http://www.fao.org/faostat/en


ZDROJE EKONOMICKÝCH DAT 70 

 

 

Obr. 23   Výběr a vizualizace dat na FAOSTAT. 
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Organizace spojených národů je velmi důležitou mezinárodní organizací zastřešující 

(zjednodušeně řečeno) mír ve světě a dodržování lidských práv. Mimo to se zasazuje 

také o udržitelných rozvoj Země a pomáhá rozvojovým oblastem. Vydává velké množ-

ství statistických údajů, které slouží pro zhodnocení stavu lidské populace a jejich 

vlastností. 

 

1. Jaké je poslání OSN? 

2. Jaké jsou Cíle udržitelného rozvoje?. 

3. Srovnejte produkci pšenice alespoň čtyřech vybraných států světa. 

Literatura k tématu: 

[1] http://www.fao.org  

[2] www.osn.cz 

[3] www.un.org/en 

 

http://www.fao.org/
http://www.osn.cz/
http://www.un.org/en/
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Datové zdroje WTO 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• popsat cíle  WTO 
• orientovat se ve zdrojích statistických dat WTO 
• znát hlavní tematické oblasti činnosti WTO 
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8.1 WTO 

Web Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) referuje o sobě jako o jediné 

celosvětové mezinárodní organizaci zabývající se pravidly obchodu mezi národy. Jejich jádrem jsou 

dohody WTO sjednané a podepsané většinou světových obchodních zemí a ratifikované v jejich par-

lamentech. Cílem je zajistit, aby obchodní toky byly plynulé, předvídatelné a volné. Dále web uvádí, 

že jde o organizaci pro otevírání obchodu. Je to fórum pro vlády, které sjednává obchodní dohody. 

Je to místo, kde mohou řešit obchodní spory. Provozuje systém obchodních pravidel. V zásadě je 

WTO místem, kde se vlády členských států snaží vyřešit obchodní problémy, se kterými se navzájem 

potýkají. 

WTO se zrodila z jednání a vše, co WTO dělá, je výsledkem jednání. Převážná část současné práce 

WTO pochází z jednání v letech 1986-1994 (tzv. Uruguayské kolo) a dřívějších jednání v rámci Všeo-

becné dohody o clech a obchodu (GATT). WTO je v současné době hostitelem nových jednání v rámci 

"Rozvojové agendy z Dauhá", která byla zahájena v roce 2001. Činnost WTO se však netýká pouze 

otevírání trhů a za určitých okolností její pravidla podporují zachování obchodních překážek - napří-

klad při ochraně spotřebitelů nebo při předcházení šíření nemocí. 

Základem činnosti WTO jsou dohody vyjednané a podepsané většinou světových obchodních zemí. 

Tyto dokumenty poskytují právní základ pro mezinárodní obchod. Jedná se především o smlouvy 

zavazující vlády udržovat své obchodní politiky v dohodnutých mezích. Přestože jsou vládami vyjed-

návány a podepsány, cílem je pomoci výrobcům zboží a služeb, vývozcům a dovozcům řídit své pod-

nikání a zároveň umožnit vládám splnit sociální a environmentální cíle.  

Prvořadým účelem systému je pomáhat obchodnímu toku tak, aby byl co nejvolnější - pokud nee-

xistují žádné nežádoucí vedlejší účinky - protože to je důležité pro hospodářský rozvoj a blahobyt. 

Částečně to znamená odstranění překážek, nicméně to ale také znamená zajistit, aby jednotlivci, 

společnosti a vlády věděli, jaké jsou obchodní pravidla na celém světě. Jinými slovy musí být pravidla 

transparentní a předvídatelná. 

Za posledních 60 let přispěla WTO (založena v roce 1995) a její předchůdce organizace GATT přispěly 

k vytvoření silného a prosperujícího mezinárodního obchodního systému, došlo k celosvětovému 

hospodářskému růstu. WTO má v současné době 164 členů, z nichž 117 je rozvojovými zeměmi nebo 

oddělenými celními územími. Činnosti WTO jsou podporovány Sekretariátem s přibližně 700 zaměst-

nanci, které vede generálním ředitel. Sekretariát se nachází v Ženevě ve Švýcarsku a má roční roz-

počet přibližně 200 milionů švýcarských franků (180 milionů USD, 130 milionů EUR).  
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Hlavními aktivitami WTO jsou: 

• sjednávání snižování nebo odstranění překážek obchodu (dovozní cla, ostatní překážky ob-

chodu) a dohodnutí o pravidlech upravujících provádění mezinárodního obchodu (např. tzv. an-

tidumping, dotace, standardy výrobků apod.), 

• spravovat a sledovat uplatňování dohodnutých pravidel WTO pro obchod se zbožím, obchod se 

službami a práva duševního vlastnictví související s obchodem 

• sledování a revize obchodních politik našich členů, jakož i zajištění transparentnosti regionál-

ních a dvoustranných obchodních dohod 

• řešení sporů mezi členy WTO ohledně výkladu a uplatňování dohod 

• budování kapacit vládních úředníků rozvojových zemí v mezinárodních obchodních záležitos-

tech 

• napomáhat procesu přistoupení asi 30 zemí, které dosud nejsou členy organizace 

• provádění hospodářského výzkumu a shromažďování a šíření obchodních údajů na podporu 

dalších hlavních činností WTO 

• vysvětlovat a vzdělávat veřejnost o WTO, jejím poslání a činnostech 

8.2 Datové zdroje WTO 

Na stránkách WTO je záložka odkazující se na dokumenty, data a další zdroje informací. Poskytuje 

přístup k oficiálním dokumentům rad orgánů a výborů WTO, jakož i k řadě dalších zdrojů, jako jsou 

obchodní statistiky, ekonomické analýzy, publikace WTO, videa, audio a fotografie. Zde naleznete 

také "právní texty" - soubor dohod WTO, které společně tvoří právní rámec WTO. Zde se budeme 

věnovat právě zdrojům statistických dat. WTO poskytuje kvantitativní informace ve vztahu k otáz-

kám hospodářské a obchodní politiky. Databáze a publikace obecně poskytují přístup k údajům o ob-

chodních tocích, sazbách, netarifních opatřeních a obchodu s přidanou hodnotou. 

Hlavními tématy statistik jsou – obchod se zbožím, obchod se službami, tarify (cla a sazby), netarifní 

opatření, a tzv. global value chains. Po zvolení tématu jsou k dispozici jak samotné statistické pře-

hledy, tak i související dokumenty (publikace, studie, výzkumné zprávy apod.). Základním nástrojem 

pro přístup k datům je WTO Statistická databáze (http://stat.wto.org). Zde je možné zvolit si předem 

nastavený profil země (nebo více zemí či regionu), tento profil zobrazit (obrázek 24) a následně i ve 

http://stat.wto.org/
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formě PDF stáhnout. Jsou k dispozici obchodní profily či tarifní profily. K dispozici jsou i úplné profily 

pro hromadné stažení (tzv. bulk download) a také doprovodné XLS soubory. Kromě profilových ka-

ret, je možné vygenerovat i časové řady mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Data jsou 

prezentována podle definic produktů a regionálních seskupení uvedených v technických poznám-

kách. Interaktivně si uživatel může vybrat nejprve indikátor (obrázek 25), území, specifikaci dat 

(v případě mezinárodního obchodu například specifikovat import, export nebo reexport), a nakonec 

časové období. Ke každému kroku se lze vrátit. Vybraná a zobrazená data pak lze stáhnout ve for-

mátech XLS, CSV a XML: 

 

Obr. 24   Ukázka zobrazení profilu pro EU28 ve WTO Statistické databázi. 
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Obr. 25   Výběr tématu pro časové řady mezinárodního obchodu ve WTO Statistické databázi. 

WTO dále nabízí u tématu mezinárodního obchodu možnost interaktivní prohlížečky dat. V tomto 

prostředí lze dynamicky přepínat mezi tématy, komoditou (typem obchodu), tokem obchodu (im-

port, export), rokem, geografickým regionem (svět, Evropa apod.) či obchodní skupinou (např. CE-

FTA, NAFTA aj.) či reportujícím státem. Po nastavení všech parametrů se zobrazí mapové pole, 

grafy, tabulka s daty i komoditní profil (obrázek 26). Každou položky lze navíc zvlášť stáhnout (data 

pro mapu, hotový graf, profily apod.). 
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Obr. 26   Interaktivní nástroj pro vyhledávání, zobrazování a stahování statistik WTO. 

Tato kapitola pojednávala o činnosti a cílech Světové obchodní organizace (WTO). Je 

vhodné znát tuto organizaci a její datové zdroje obzvláště pokud se věnujete ekono-

mii a příbuzným tématům. WTO nabízí několik klíčových témat, která se vesměs týkají 

mezinárodního obchodu. Široké možnosti výběru dat a možností jejich zobrazení 
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a uložení, činí databázi WTO velmi cennou v oblasti statistik mezinárodního a globál-

ního obchodu. 

 

1. Jmenujte hlavní oblasti zájmu WTO. 

2. Vyzkoušejte výběr profilu ve WTO Statistické databázi. Porovnejte alespoň dva 

státy 

3. Vyhledejte v interaktivním nástroji libovolné téma, které ale se bude týkat sesku-

pení CEFTA. Diskutujte o tom. 

 

Literatura k tématu: 

[1] https://www.wto.org  

  
 

https://www.wto.org/
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Desktop a online nástroje 

pro práci s daty  

Po prostudování kapitoly budete umět:  
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• Vyznat se v online nástrojích pro práci s daty 
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9.1 Úvod 

V této kapitole budou zmíněny ty nejdůležitější programy pro práci s daty, a to zejména s daty ve 

formátu XLS, CSV, TXT nebo KML. Není možné charakterizovat úplný výčet dostupných programů 

a nástrojů, jelikož se trh velmi rychle rozvíjí, a to jak v oblasti desktopových aplikací, ale hlavně v on-

line oblasti. Nicméně zde uvedené programové prostředky pro práci se statistickými daty představují 

dostatečný základ pro orientaci v této oblasti. 

9.2 Desktopové aplikace 

MS Excel 

Jedná se zřejmě o nejrozšířenější tabulkový editor na trhu. Je součástí balíčku Microsoft Office 

a v současné verzi nese označení MS Excel 2016. Obsahuje nástroje na numerické výpočty, dispo-

nuje grafickými nástroji, pracuje s kontingenčními tabulkami a nabízí programovací Visual Basic for 

Applications (VBA). Další představení tohoto velmi známého tabulkového procesoru je zřejmě zby-

tečné. Nicméně aspoň bude ukázáno (ve verzi Excel 2013), jak lze importovat různé datové formáty 

do desktopové verze MS Excel (obrázek 27).  

 

Obr. 27   Možnosti načtení dat v MS Excel (verze 2013). 
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První možností je načíst data z příbuzné aplikace MS Access. Další možností je importovat data 

z webu. Jde v podstatě o to, že MS Excel si z vybrané webové stránky načte všechny možné strojově 

čitelné texty a vloží je do sešitu. Třetí možností je nahrání textového souboru – jedná se zde zejména 

o načtení TXT souboru, CSV souboru a dalším způsobem oddělených textů. Při importu se spustí 

průvodce, ve kterém si uživatel může stanovit, jestli byl použit v textovém souboru oddělovač, pří-

padně jaký (obrázek 28) a import dokončit. 

 

Obr. 28   Nastavení typu oddělovače (v tomto případě středník) v MS Excel (verze 2013). 

Poslední možností je import z jiných zdrojů. Jak je ukázáno na obrázku 27, existují možnosti importu 

například z SQL Serveru, OData, XML a dalších. 

Apache OpenOffice 

Apache OpenOffice je podle svého webu přední kancelářský software s otevřeným zdrojovým kó-

dem pro textové zpracování, tabulky, prezentace, grafiku, databáze a další. Je k dispozici v mnoha 

jazycích a funguje na všech běžných počítačích. Ukládá všechna data v mezinárodním otevřeném 

standardním formátu a může také číst a psát soubory z jiných běžných balíčků kancelářských pro-

gramů. Lze jej stáhnout a používat zcela zdarma pro jakýkoli účel. 

Pro zpracování tabelárních dat slouží nástroj Calc. Je to výkonný tabulkový procesor se všemi ná-

stroji, které jsou potřeba k výpočtu, analýze a prezentaci dat. Calc umí pracovat s formáty jako RTF, 

TXT, CSV, XLS, XLSX, DBF i XML. 
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LibreOffice 

LibreOffice je svobodný a otevřený software a představuje profesionální kancelářský balík. Pře-

hledné rozhraní a výkonné nástroje umožňuje pracovat s dokumenty efektivně. LibreOffice obsa-

huje několik vzájemně propojených aplikací 

Aplikace pro zpracování tabelárních dat se nazývá stejně jako u předchozího – Calc. Jedná se o ta-

bulkový program, který je intuitivní a snadno se učí. Nabízí širokou paletu pokročilých funkcí, s jejichž 

použitím pomáhají průvodci. Calc pracuje s formáty ODS, XLS, XLXS, CSV, TXT a mnoho dalších. 

9.3 Online aplikace a nástroje 

MS Excel Online 

Jedná se o online variantu desktopového Excelu. Umožňuje téměř plnohodnotnou práci jako v desk-

topové verzi, avšak největší přidaná hodnota online verze tkví v tom, že lze na práci spolupracovat 

a celý dokument online sdílet. Navíc lze k uloženým tabulkám přistupovat odkudkoliv. Vše je vázáno 

na účet u Microsoftu a k nástroji se přistupuje přes Office 365. 

Tabulky Google (Google Tables) 

Je online aplikace kancelářských nástrojů společnosti Google. Opět je zde potřeba mít zřízený účet, 

avšak oproti Microsoftu je zcela zdarma. Google tabulky umožňují pracovat s číselnými daty ob-

dobně jako v desktopových programech. Obsahuje vzorce, kontingenční tabulky a možnosti podmí-

něného formátováni, což pomůže při řešení běžných úkolů v tabulkách. Díky úložišti v cloudu je 

možné se k tabulkám dostat kdykoliv a odkudkoliv. Stačí mít připojení na internet. Pokud ale zpří-

stupníte vybrané dokumenty i pro offline režim, lze pracovat i bez připojení k internetu. Velmi jed-

noduše se sdílí, společně upravují a celkově prostředí Google tabulek umožňuje efektivní spolupráci 

na jednom dokumentu (tabulky se v průběhu práce automaticky po každé změně ukládají a verzují). 

Velmi dobrá je vzájemná kompatibilita s MS Excel, kdy při importu/exportu z/do Google tabulek 

zůstane obsah téměř vždy stejný (formátování, vzorce, grafy). Navíc je možné do Google tabulek 

instalovat další doplňky, které usnadní či zefektivní práci. 

Ostatní online aplikace 

V této kategorii budou stručně uvedeny online aplikace, které umožňují pracovat se statistickými 

daty (umožňují import téměř vždy pro XLS, CSV a TXT) a následně je vizualizovat. Například Plotly je 
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open source nástroj pro webově založenou vizualizaci dat a analytické aplikace. Aplikace velmi intu-

itivní a umožňuje uživatelsky příjemnou práci s daty (obrázek 29). 

 

Obr. 29   Uživatelské prostředí Plotly. 

Další interaktivní aplikací je například Infogram. Podobně jako u předchozího lze nahrát data přímo 

do prostředí webové aplikace, vytvářet interaktivní grafy (obrázek 30) a provádět další operace 

s daty. 

 

Obr. 30   Uživatelské prostředí Infogramu. 
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V této kapitole byly představeny nejdůležitější programy pro práci s daty. V krátkosti 

byly popsány jejich možnosti a základní funkcionalita. Jedná se v o nejpoužívanější 

desktopové aplikace, nicméně není možné je opomenout. Z oblasti online nástrojů 

byly vybrány ty nejzákladnější a doplněny o moderní webové nástroje pro tvorbu 

grafů a grafiky 

 

1. Zjistěte, který software je vývojově starší – MS Excel nebo OpenOffice?  

2. Diskutujte: srovnejte ve skupině vlastní zkušenosti s prací v některém z těchto 

programů 

3. Znáte nějaké další online nástroje pro práci s daty? 

 

Literatura k tématu: 

[1] www.office.com 

[2] https://libreoffice.org/ 

[3] https://www.openoffice.org/ 

[4] https://www.google.cz/intl/cs/sheets/about/ 

[5] https://plot.ly/ 

[6] https://infogram.com/ 

 

http://www.office.com/
https://libreoffice.org/
https://www.openoffice.org/
https://www.google.cz/intl/cs/sheets/about/
https://plot.ly/
https://infogram.com/
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