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POZVÁNKA 
 

Workshop Spolupráce statistických úřadů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  02.04.2019 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Krajská správa ČSÚ v Liberci 

Nám Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 

3. poschodí, zasedací místnost č. 609 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 
100279578. 

 

NÁVRH PROGRAMU 

BOD 1: Zahájení 

BOD 2: Příprava datových sad 

• Ceny v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

• Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – základní údaje (revize ukazatelů, metodických 

vysvětlivek, rozšíření tabulek) 

BOD 3: 12:00 prohlídka liberecké radnice 

BOD 4: Různé 

 

Předpokládané ukončení v 15:00 hod. 

 
 

 

Jednání bude tlumočeno a občerstvení bude též zajištěno.  
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Zápis z workshopu 

na téma 

"Spolupráce statistických úřadů v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa" 

Datum:  02.04.2019  

Místo:  Krajská správa ČSÚ v Liberci 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Návrh změn publikace Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa od roku 2019 

2. Aktualizace tabulek Euregionu Neisse-Nisa-Nysa – základní údaje 

3. Informace o projektech  

 

Jednání zahájila p. Dvořáková z Krajské správy ČSÚ, přivítala přítomné hosty a seznámila je s novinkami 

jak na straně ČSÚ, tak na straně ERN – byly zahájeny přípravné práce pro Sčítání lidu 2021, Ing. 

Zámečník (jednatel ERN), se po volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018 stal primátorem města 

Liberce.  

Dalším předmětem jednání byly společně zpracovávané materiály Ceny a příjmy v Euroregionu  Neisse-

Nisa-Nysa. Po vzájemné dohodě bude u jmenovaného materiálu provedena revize zveřejňovaných 

údajů. Jednotlivé strany navrhnou nové druhy zboží a služeb ze svých spotřebních košů a po jejich 

vzájemném porovnání bude provedena aktualizace datové sady. V této souvislosti byli zahraniční 

členové pracovní skupiny seznámeni s novým způsobem zjišťování cen v České republice (scanner 

data). Tabulky budou doplněny o aktuální údaje o cenách nemovitostí.  

V případě druhé datové sady Euregionu Neisse-Nisa-Nysa – základní údaje budou nově navrženy 

tabulky s následujícími údaji: klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích ve třech 

částech ERN, péče o seniory, výsledky voleb do Evropského parlamentu. Definitivně bude vyřazena 

tabulka za kulturní zařízení – data v ní uvedená nelze za všechny země získat v dostatečně spolehlivé 

podobě. Paní Scheibe upozornila na nutnost aktualizovat tabulku s údaji za projekci obyvatelstva, česká 

i německá strana bude mít údaje do konce roku k dispozici. Dále dojde k úpravě tabulek s údaji za 

zaměstnanost – uvedené údaje budou sjednoceny dle metodiky ILO. Tabulky s příčinami úmrtí budou 

uváděny jak v absolutních, tak v relativních hodnotách. Důvodem je jejich využití v analytických 

komentářích  

Ing. Raušerová společně s p. Banaszakem přítomné seznámila s projektem EURES TriRegio, který je 
zaměřen na trh práce, vzdělávání a jejich vzájemnou provázanost. V této souvislosti byl p. Banaszak 
požádán o zaslání údajů z Federální agentury práce, které se týkají tzv. pendlerů. P. Dvořáková 
přítomné informovala o projektu ALiZi. 
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Přehled úkolů: 

Ceny a příjmy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 provést revizi sledovaných cen, zaslat návrhy na zařazení nových a vyřazení  zastaralých 

položek, termín: do 12. dubna 2019 

 odsouhlasit vzájemně zaslané návrhy, termín: do 30. dubna 2019 

 česká strana – zaslat ceny nemovitostí, termín: do 12. dubna 2019 

 česká strana – zaslat polské straně metodiku nového způsobu zjišťování cen (scanner data), 

termín: do 30. dubna 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – základní ukazatele 

 tabulky s údaji za příčiny úmrtí publikovat za stejné časové období, uvádět absolutní i relativní 

hodnoty 

 vyřadit tabulku s údaji za kulturní zařízení 

 navrhnout tabulky s výsledky voleb do Evropského parlamentu, německá strana bude mít 

k dispozici údaje z výběrového šetření voličů, polská strana zmapuje dostupné údaje, tabulky 

budou vydávány samostatně mimo systém základních ukazatelů, termín: červen 2019 

 zmapovat dostupná data za sociální péči, připravit návrhy tabulek 

 německá a polská strana doplnit do tabulek o zaměstnanosti údaje podle metodiky ILO  

 

Příští setkání skupiny se uskuteční 6. listopadu 2019 v Jelení Hoře. 

 

Zapsala: Věra Maškarincová 

Oddělení informačních služeb 

Krajské správy ČSÚ v Liberci 

02.04.2019 

 

 


