METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Otázky týkající se dojížďky/docházky do zaměstnání nebo školy (tj. místo pracoviště nebo školy,
dopravní prostředek, doba trvání dojížďky/docházky a frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo
školy) vyplňovali pouze zaměstnaní a žáci, studenti a učni. Pracující studenti a učni vyplňovali
údaje podle dojížďky/docházky do školy.
V případě místa pracoviště se uváděla adresa místa výkonu práce (nikoliv např. sídla firmy). Osoby,
které neměly pevné místo pracoviště, ale pracovní dobu začínaly na stejné adrese (např. pracovníci v
dopravě - řidiči aj.), uváděly místo nástupu do zaměstnání. Údaje o dopravním prostředku a době
trvání dojížďky/docházky se uváděly podle každodenní cesty do zaměstnání nebo školy. Frekvenci
dojížďky do místa pracoviště nebo školy vyplňovaly pouze osoby, které při cestě do zaměstnání nebo
školy opouštěly obec obvyklého pobytu.
Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění a uvedly „zaměstnání bez stálého pracoviště",
nejsou v tabulkách o dojížďce zahrnuty, stejně jako nejsou zahrnuty osoby, jejichž adresa pracoviště
(školy) je shodná s adresou místa obvyklého pobytu. Tyto osoby údaje o dojížďce neuváděly.
Osoby vyjíždějící do zaměstnání nebo školy jsou osoby, jejichž místo pracoviště nebo školy je na
jiné adrese, než je jejich místo obvyklého pobytu.
Směrový proud vyjížďky/dojížďky je definován počtem osob vyjíždějících z obce místa obvyklého
pobytu do obce pracoviště/školy, případně do konkrétního státu při dojížďce do zahraničí.
Zaměstnané osoby jsou v tabulkách dojížďky definovány odlišně než v jiných publikačních
tabulkách. Počty zaměstnaných osob v dojížďce nezahrnují pracující studenty a učně, kteří – ačkoliv
byli k datu sčítání ekonomicky aktivní - jsou zařazeni v počtech dojíždějících osob do školy.
VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM
Tabulky 714 - 717 obsahují údaje pouze o osobách vyjíždějících z obce, kdy současně obec
pracoviště nebo školy byla zjištěna. Rovněž údaje o úhrnných počtech vyjíždějících do jiných
okresů, jiných krajů nebo do zahraničí jsou omezeny na případy, kdy byl cíl dojížďky (obec, stát)
přesně identifikován. Počty vyjíždějících osob jsou proto odlišné (nižší) od údajů v publikaci Dojížďka
do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika, kde – kromě tabulky se
směrovými proudy – jsou osoby s nepřesně uvedeným cílem dojížďky zahrnuty.
Výčet jednotlivých obcí dojížďky resp. vyjížďky v tabulkách je odvozen ze směrových proudů. Pro
uvedení konkrétní obce dojížďky resp. vyjížďky je rozhodující velikost směrového proudu. Celkový
počet osob v proudu musí být minimálně 10 osob.
Vyjíždějící/dojíždějící v rámci okresu jsou osoby, jejichž místo pracoviště (školy) je v odlišné obci
téhož okresu než místo obvyklého pobytu.
Vyjíždějící/dojíždějící do jiných okresů kraje resp. do jiných krajů jsou osoby, jejichž místo
pracoviště (školy) a místo obvyklého pobytu není ve stejném okrese, resp. kraji. V celkovém počtu
vyjíždějících nejsou zahrnuty osoby s nezjištěnou obcí pracoviště (školy), pokud uvedly pouze okres,
ve kterém pracují nebo studují a tento okres je jiný než okres místa obvyklého pobytu.
Vyjíždějící mimo ČR jsou osoby, které uvedly, že pracují nebo studují v zahraničí a současně uvedly
konkrétní stát.
U obcí, které jsou v tabulkách jednotlivě uvedeny jako obec vyjížďky (tab. 714, 715) nebo obec
dojížďky (tab. 716, 717) nejsou uvedeny nulové agregace. Struktura vyjížďky nebo dojížďky proto není
u všech uvedených obcí jednotná (vy/dojížďka v rámci okresu, do/z jiných okresů kraje, do/z jiných
krajů, mimo ČR).
SROVNATELNOST VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ 2011 A 2001
Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění a osoby bez stálého pracoviště při sčítání v roce
2001 uváděly údaj o místě pracoviště podle skutečnosti k rozhodnému okamžiku sčítání. Ve sčítání
2011 je pro tyto osoby zavedena zvláštní kategorie „zaměstnání bez stálého pracoviště“ a v údajích o
dojížďce nejsou zahrnuty.

V úhrnných počtech vyjíždějících do jiných okresů, jiných krajů nebo do zahraničí nejsou na rozdíl od
roku 2001 zahrnuty osoby, které uvedly okres, ale neuvedly konkrétní obec nebo osoby, které uvedly,
že vyjíždí do zahraničí, ale neuvedly konkrétní stát.
Údaje o odvětví ekonomické činnosti na rozdíl od SLDB 2001 respektují ve svém členění
standardní platnou statistickou klasifikaci - Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), v roce 2001
se odvětví ekonomické činnosti zpracovávalo podle klasifikace OKEČ. Porovnání obou klasifikací je
k dispozici na http://www.czso.cz v sekci Klasifikace, číselníky.

