METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje
všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého
pobytu na území České republiky.
Místo obvyklého pobytu je definováno jako místo, kde osoba obvykle tráví
období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou
nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu ve
zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti.
Pro zahrnutí osoby do obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky je
rozhodující kritérium 12 měsíců pobytu na území ČR, příp. úmysl
dlouhodobého pobytu.
Pro odvození místa obvyklého pobytu osoby byla určující deklarace na
sčítacím formuláři týkající se faktického bydliště osoby (bez ohledu na místo
trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu); vyhodnocovány byly
i další informace o faktickém bydlišti před rokem, údaje o místě trvalého
pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu, a místě sečtení.
Osoby v zařízeních jsou osoby s místem obvyklého pobytu ve všech typech
ubytovacích a lůžkových léčebných zařízení sloužících k individuálnímu i
kolektivnímu ubytování většího počtu osob (svobodárny, domovy důchodců,
penziony pro důchodce, dětské domovy, ústavy sociální péče, ubytovny,
studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, sanatoria, kojenecké
ústavy, lázeňské ústavy apod.).
Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby s místem obvyklého pobytu
v nouzových obydlích, mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách
(tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu) nebo v obytných
domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém prostoru).
Bezdomovci jsou osoby, které jako osoby bez domova (nemající domov či
možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší) identifikoval při sčítání
v terénu sčítací komisař. „Bezdomovectví“ nebylo zjišťováno prostřednictvím
otázek na sčítacím formuláři. Za místo obvyklého pobytu je u bezdomovců,
v souladu s mezinárodními doporučeními, považováno místo sečtení.
V datových výstupech jsou bezdomovci zahrnuti územně v lokalitách, kde byli
sečteni, pouze v údajích za osoby. Údaje o domácnostech se v případě
bezdomovců nezjišťují.

Kromě státního občanství jednotlivých států jsou ve zpracování výsledků
zpravidla uváděny samostatně i údaje za osoby s dvojím občanstvím a za
osoby bez státního občanství, u nichž byla tato skutečnost zjištěna.
Národnost vyplnil každý podle svého rozhodnutí, včetně uvedení dvou
národností nebo neuvedení žádné (údaj byl dobrovolný). Obdobný postup –
dobrovolné uvádění údaje podle svého rozhodnutí – byl uplatňován také při
zjišťování náboženské víry.
Mateřský jazyk byl definován jako jazyk, kterým se sčítanou osobou v jejím
dětství hovořila matka nebo osoby, které sčítanou osobu vychovaly.
Rodinný stav je stav de jure, tedy právní manželský stav osoby. Faktický
stav – soužití druha a družky – se rozlišuje pouze v rámci údajů za
domácnosti. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé kategorie rodinného stavu a
celkovým počtem představují kromě osob s nezjištěným rodinným stavem
také osoby s registrovaným partnerstvím.
Registrované partnerství je stav de jure, tedy právní stav – registrované
partnerství osob stejného pohlaví uzavřené podle zákona č. 115/2006 Sb., o
registrovaném partnerství nebo dle platných právních předpisů v zahraničí.
Bydlištěm matky v době narození sčítané osoby se rozumělo faktické
bydliště matky v době narození sčítané osoby, tj. první bydliště, kde sčítaná
osoba žila hned po narození.
Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňovaly pouze osoby 15leté a starší podle
nejvyšší ukončené školy. Jako samostatný stupeň vzdělání se rozlišuje
nástavbové studium (zahrnující kromě nástavbového a pomaturitního studia
rovněž absolventy dvou nebo více středních škol ukončených závěrečnou
zkouškou nebo maturitou) a vyšší odborné vzdělání (absolventi vyšších
odborných aj. škol ukončených absolutoriem). Vysokoškolské vzdělání se
zjišťovalo v členění na bakalářské (pouze absolventi bakalářského studijního
programu), magisterské (dřívější absolventi vysokých škol a absolventi
magisterského studijního programu) a doktorské (doktorský studijní program a
bývalá vědecká příprava).
Obor vzdělání vyplňovaly pouze osoby 15leté a starší s ukončeným vyšším
než základním vzděláním, a to podle specializace nejvyšší ukončené školy.
Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu –
zaměstnaní (pracující) a nezaměstnaní.

Mezi zaměstnané patří všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný
okamžik sčítání byly v placeném zaměstnání jako zaměstnanci, patřily mezi
sebezaměstnané (zaměstnavatelé, samostatně činní, členové produkčních
družstev) nebo pomáhající členy rodiny. Zahrnuti jsou rovněž pracující
důchodci, pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37
týdnů).
Pro zařazení osob byl rozhodující stav k rozhodnému okamžiku sčítání –
jejich formální vazba k zaměstnání bez ohledu na délku pracovního úvazku,
charakter pracovní aktivity (trvalý, dočasný) nebo druh pracovního poměru,
dohody či smlouvy.
Nezaměstnané jsou všechny osoby 15leté a starší, které byly v rozhodný
okamžik sčítání bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu
do práce.
Ekonomicky neaktivní osoby jsou nepracující důchodci, ostatní nepracující
osoby s vlastním zdrojem obživy, nepracující žáci, studenti a učni, osoby
v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby.
Zaměstnané (pracující) osoby uváděly své zaměstnání (konkrétní
vykonávanou činnost), postavení v zaměstnání a odvětví ekonomické
činnosti podle současného zaměstnání, nezaměstnaní podle posledního
vykonávaného zaměstnání. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé kategorie
těchto ukazatelů a celkovým počtem ekonomicky aktivních představují kromě
osob s nezjištěnými údaji také nezaměstnaní hledající první zaměstnání, kteří
tyto údaje nevyplňovali.
Zaměstnavatelé jsou ekonomicky aktivní osoby, které zaměstnávají (nebo
zaměstnávaly) jednu nebo více osob. Samostatně činní jsou osoby
s podnikatelským oprávněním, které pracují na vlastní účet a nezaměstnávají
v rámci svého podnikání žádné další osoby – zaměstnance. Zaměstnanci mají
placená zaměstnanecká místa.
Otázky týkající se dojížďky/docházky do zaměstnání nebo školy (místo
pracoviště nebo školy, frekvence dojížďky, dopravní prostředek a doba trvání
dojížďky/docházky) vyplňovaly pouze zaměstnaní a žáci, studenti a učni, kteří
uváděli údaje o dojížďce/docházce do školy i v případě, že byli pracujícími
studenty a učni.
Osoby vyjíždějící do zaměstnání a škol jsou osoby, které uvedly, že jsou
zaměstnané nebo žáci základních škol, studenti či učni a současně místo
jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě, než ve kterém měly místo
obvyklého pobytu. Vyjíždějící denně mimo obec byly osoby, jejichž obec

pracoviště, resp. školy byla jiná než obec obvyklého pobytu a v otázce na
frekvenci dojížďky uvedly, že dojíždějí denně.
SROVNATELNOST VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ 2011 A 2001
Definitivní výsledky SLDB 2011 jsou zpracovány a publikovány za obvykle
bydlící obyvatelstvo, resp. tříděny podle místa obvyklého pobytu osob.
Oproti tomu při sčítání v roce 2001 probíhalo veškeré zpracování a
publikování výsledků podle místa trvalého pobytu osob, případně podle místa
dlouhodobého pobytu.
Základní metodickou odlišností, která se promítá do všech věcných okruhů
zpracovaných dat, je tedy místo obvyklého pobytu osoby, které je určující
jak pro zpracování územních charakteristik osob, jejich územní třídění, tak pro
zpracování domácností, určení obydlenosti bytu a domu i výpočet
dojížďkových proudů.
Všechny údaje za osoby, kde dochází k porovnávání adres – bydliště jeden
rok před sčítáním, bydliště matky v době narození a dojížďka do místa
pracoviště nebo školy, jsou vztaženy k místu obvyklého pobytu.
V údajích o náboženské víře v SLDB 2011 je jako samostatná kategorie
uvedena deklarace „věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti“. V údajích sčítání v roce 2001 byly takto formulované odpovědi
zahrnuty mezi „ostatní a nepřesně určené“. Kromě většího počtu konkrétních
církví, náboženských společností a směrů, za něž jsou údaje ze SLDB 2011
samostatně publikovány, jsou ostatní změny pouze terminologické a údaje
jsou srovnatelné – kategorie „bez náboženské víry“ v údajích SLDB 2011
odpovídá kategorii „bez vyznání“ v údajích SLDB 2001, namísto pojmu
„nezjištěno“ v údajích z roku 2001 je v SLDB 2011 používán termín
„neuvedeno“.
Nejvyšší ukončené vzdělání je obdobně jako v SLDB 2001 členěno do
kategorií odpovídajících klasifikaci ISCED-97 (Mezinárodní klasifikace
vzdělání). Stupně vzdělání „vyučení bez maturity“ a „střední odborné bez
maturity“ rozlišované při sčítání v roce 2001 jsou v SLDB 2011 sloučeny do
jediné kategorie „střední vč. vyučení (bez maturity)“. Obdobně kategorie
„učební obory s maturitou“ a „úplné střední odborné s maturitou“ zjišťované ve
sčítání 2001 jsou v SLDB 2011 zahrnuty v jediné skupině „úplné střední
odborné (s maturitou)“.
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V údajích o ekonomické aktivitě jsou kategorie „osoby v domácnosti“ a „děti
předškolního věku, ostatní závislé osoby“ zjišťované při sčítání v roce 2001
odděleně, jsou v SLDB 2011 sloučeny do jediné skupiny.
Údaje o postavení v zaměstnání jsou tříděny v souladu s Klasifikací
postavení v zaměstnání CZ-ICSE. Kategorie „zaměstnanci v pracovním a
služebním poměru“ a „ostatní zaměstnanci (na základě dohod aj.)“ zjišťované
při sčítání v roce 2001 odděleně, jsou v SLDB 2011 sloučeny do jediné
skupiny.
Údaje o oboru vzdělání, zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti na
rozdíl od SLDB 2001 respektují ve svém členění standardní platné statistické
klasifikace – Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED-97), Klasifikaci
zaměstnání (CZ-ISCO), Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).
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. V SLDB 2011 je pro tyto osoby
zavedena zvláštní kategorie „zaměstnání bez stálého pracoviště“ a v údajích
o dojížďce nejsou zahrnuty.

