
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011 

 

Popis datové sady: 

 

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 

3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky. Územní jednotkou je v této datové sadě 

základní sídelní jednotka – díl (ZSJD). 

Vymezení základní sídelní jednotky dílu vychází z definice základní sídelní jednotky jako celku: 
základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými 
územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného 
nebo rekreačního charakteru (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 
230/2006 Sb.) a v případě, že lokalita základní sídelní jednotky zasahuje do více částí obcí, tak se 
člení na díly základní sídelní jednotky, označované 1, 2 ... až n. 

 

V datové sadě je uvedena i příslušnost dílů základních sídelních jednotek do obcí, které v rozhodný 

okamžik sčítání na území České republiky existovaly. 

V datové sadě nejsou zohledněny územní změny, které nastaly po 26. 3. 2011.  

 

Metodická poznámka k ochraně důvěrných údajů. 

Z důvodu ochrany důvěrných údajů byl počet obyvatel za základní sídelní jednotky (díl), ve kterých 

nedosáhl počet obvykle bydlících osob alespoň 3 osob, přičten do největší základní sídelní jednotky 

v rámci dané části obce. 

 

Struktura dat: 
Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný 

okamžik sčítání 26. 3. 2011) a územního (území).   

 

SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu 

stapro_kod kód statistické proměnné v této DS pouze 3162 

stapro_txt název statistické proměnné v této DS pouze Počet obyvatel s obvyklým 

pobytem 

datum referenční období  - ve 

formátu datum RRRR-MM-DD 

v této DS rozhodný okamžik sčítání 2011-03-26  



SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

zsjd_kod kód položky číselníku 

základních sídelních jednotek 

(díl)  

položka z číselníku ČSÚ 53 

zsjd_txt text položky číselníku 

základních sídelních jednotek 

(díl) 

název základní sídelní jednotky – díl z číselníku 

ČSÚ 53 

obec_kod příslušnost základní sídelní 

jednotky k obci – kód obce v 

číselníku  

položka z číselníku ČSÚ 43 

obec_txt příslušnost základní sídelní 

jednotky k obci – název obce 

včetně příslušnosti do okresu  

název obce je text z číselníku ČSÚ 43 doplněný 

příslušností do okresu 

 
 

Použité číselníky a referenční údaje: 

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě jsou použity: 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele 

KOD TEXT 

3162 Počet obyvatel s obvyklým pobytem 

 

Číselník základních sídelních jednotek (díl) – kód číselníku ČSÚ 53  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=53&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Pro začlenění do dalších územních celků je možno využít publikovaných vazeb mezi číselníky, 

např. 

Příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0  

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje údaje ze sčítání od roku 1869 do roku 2011. 

Vedle roku sčítání (ve formátu RRRR) je v letech 1921 až 2011 uveden i rozhodný okamžik sčítání (ve 

formátu RRRR-DD-MM).  

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=53&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0

