
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Seznam informačních systémů spravovaných státními institucemi



 

Zdroj: 317/2014 Sb., vlastní zpracování 



 

Příloha 2: Úplný seznam editorů a správců 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo životního prostředí 

Český báňský úřad 

Český telekomunikační úřad 

Energetický regulační úřad 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Česká národní banka 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státní veterinární správa 

Úřad pro civilní letectví 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Česká advokátní komora 

Česká komora architektů 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Exekutorská komora České republiky 

Komora auditorů České republiky 

Komora daňových poradců České republiky 

Komora patentových zástupců České republiky 

Komora veterinárních lékařů České republiky 

Notářská komora České republiky 

krajské veterinární správy 

krajské úřady 

Magistrát hlavního města Prahy 

Obecní úřady 

Rejstříkové soudy  

Zdroj: Nařízení vlády 161/2011 Sb. 

 



 

Příloha 3: Vzor formuláře pro nahrávání dat do systému školních matrik pro střední školy 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/datova-rozhrani-pro-

predavani-dat 



 

Příloha 4: Přehled zjišťovaných údajů ve Sčítání lidu 1921–2011 

B = údaj nezpracován z důvodu jeho blokace Úřadem pro ochranu osobních údajů 

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/25385875/19523983+2400013a01.pdf/2ac73ea4-170e-4afb-a4c2-

8328b666df7a?version=1.0  



 

Příloha 5: Odvětví ekonomické činnosti 

 zemědělství, myslivost 

 lesnictví a těžba dřeva 

 rybolov a chov ryb 

 těžba a úprava uhlí, rud, ropy a zemního plynu, kamene, písku aj.; podpůrné činnosti při těžbě (průzkumné 

práce, vrty, odvodňování pod.) 

 výroba potravinářských výrobků, nápojů, tabákových výrobků 

 výroba textilií, oděvů, kožešin. výrobků, obuvi; kožedělný průmysl 

 zpracování dřeva, výroba papíru, buničiny a výrobků z papíru, dřeva, proutí, korku aj. 

 tisk, vázání a souvis. činnosti; rozmnožování nahraných nosičů 

 výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

 výroba chemických látek a přípravků 

 farmaceutická výroba 

 výroba pryžových a plastových výrobků 

 výroba a zpracování skla, keramiky, porcelánu, kamene, stavebních materiálů a výrobků 

 výroba a hutní zpracování kovů; slévárenství 

 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; úprava kovů; obrábění 

 výroba počítačů, elektronických, měřicích a optických přístrojů a zařízení, komunikačních zařízení, 

spotřební elektroniky 

 výroba elektrických zařízení (vč. rozvodných a kontrolních zařízení, spotřebičů pro domácnost, baterií 

a akumulátorů, optických a elektrických kabelů apod.) 

 výroba ostatních strojů a zařízení (např. zemědělských, obráběcích, pro těžbu a průmysl. výrobu, 

zdvihacích zařízení, čerpadel, ložisek, převodů, ručních nářadí s motorem aj.) 

 výroba motorových vozidel (vč. jejich motorů, dílů a příslušenství), přívěsů a návěsů 

 výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

 výroba nábytku 

 ostatní zpracovatelský průmysl (výroba bižuterie, hraček, hudebních nástrojů, sportovních potřeb atd.) 

 opravy, údržba a instalace strojů a zařízení 

 výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 

 zásobování vodou 

 činnosti související s odpadními vodami 

 shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 

 sanace a jiné činnosti související s odpady 

 výstavba budov 

 inženýrské stavitelství (výstavba silnic, železnic, inženýrských sítí, mostů aj. staveb) 

 specializované stavební činnosti (demolice, pokrývačské práce, elektroinstalační, instalatérské 

aj. stavebně instalační práce, kompletační a dokončovací práce - omítkářské, sklenářské atd.) 

 obchod s motorovými vozidly (vč. dílů a příslušenství), opravy a údržba motorových vozidel 

 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu 

 maloobchod 

 pozemní a potrubní doprava 

 vodní doprava 

 letecká doprava 

 skladování a vedlejší činnosti v dopravě (nakládání a vykládání zboží, provoz a správa silnic, parkovišť, 

terminálů - nádraží, letiště, překladiště, údržba dopravních zařízení apod.) 

 poštovní a kurýrní činnosti 

 ubytování; stravování a pohostinství 

 vydavatelské činnosti (vydávání knih, periodik, softwaru apod.) 

 činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a TV pořadů, pořizování zvukových nahrávek a hudební 

vydavatelské činnosti 



 

 tvorba televizních a rozhlasových programů a vysílání 

 telekomunikační činnosti 

 činnosti v oblasti informačních technologií (programování, správa počítačového vybavení, 

poradenství aj.) 

 informační činnosti (zpracování dat, hosting, zpravodaj. agentury aj.) 

 peněžnictví a finanční zprostředkování 

 pojišťovnictví a penzijní financování (kromě povinného sociálního zabezpečení) 

 činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem a správa nemovitostí, činnost realitních agentur, 

oceňování apod.) 

 právní, účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

 poradenství a služby pro podniky v oblasti řízení, organizace, plánování, kontroly, marketingu, lidských 

zdrojů, komunikace aj. 

 architektonické a inženýrské činnosti a poradenství (projektování, konstrukční návrhy, geologický 

průzkum, činnosti geodetické, kartografické, meteorologické aj.) 

 technické zkoušky a analýzy (chem., fyz. aj.) 

 výzkum a vývoj 

 reklama, průzkum trhu a veřejného mínění 

 ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (návrhářské, grafické, fotografické, překladatelské, odborné 

poradenství atd.) 

 pronájem a leasing 

 zprostředkování zaměstnání 

 činnosti cestovních agentur a kanceláří, rezervační, průvodcovské, informační aj. služby v cestovním 

ruchu 

 bezpečnostní a pátrací činnosti (soukromé bezpečnostní agentury, provoz bezpečnostních systémů) 

 úklidové činnosti 

 úprava krajiny (vč. zahrad, parků, veřejných ploch) 

 administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (call centra, balicí služby, pořádání kongresů 

a veletrhů aj.) 

 veřejná správa (státní správa, samospráva), obrana, povinné sociální zabezpečení, veřejný pořádek 

a bezpečnost, spravedlnost a soudnictví, nápravná zařízení, protipožární ochrana 

 školství, vzdělávání (vč. vzdělávání mimo školský systém - kurzy a školení, autoškoly, umělecké 

a sportovní vzdělávání apod.) 

 zdravotnictví 

 veterinární činnosti 

 sociální péče v zařízeních 

 ambulantní a terénní sociální služby 

 tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (umělecká tvorba, divadelní, hudební aj. umění, provozování 

kulturních zařízení) 

 činnosti knihoven, archivů, muzeí, botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací, provoz 

a ochrana památek 

 činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 

 sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

 činnosti profesních, politických, společenských, kulturních, zájmových organizací, církví 

a náboženských organizací, odborových svazů, hnutí aj. sdružení 

 opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 ostatní osobní služby (čištění oděvů, kadeřnictví, kosmetika aj.) 

 práce domácího personálu pro domácnost, jednotlivce (hlídání dětí, výpomoc v domácnosti, osobní řidič, 

správce domu apod.) 

 činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU, Světová banka apod.) 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/vysvetlivky_scitaci_list_osob 


