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Informace k vybraným ukazatelům
pro potřeby územně analytických podkladů
Úvodní informace
Český statistický úřad připravil na základě Stavebního zákona 183/2006 Sb. (ve znění násl.
novel) a k němu vydané vyhlášky 500/2006 Sb. sérii tabulek z Veřejné databáze ČSÚ (dále
jen VDB) se statistickými údaji o obcích, městských částech Hlavního města Prahy (MČ),
správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a o krajích ČR. Obsahují
vybrané ukazatele, které jsou využitelné pro Územně analytické podklady (ÚAP).
Zároveň jsou na webové stránce ČSÚ k dispozici aktualizované XLSX soubory s údaji
za vybrané ukazatele pro všechny obce, SO ORP, kraje a celou ČR. Tabulky pro okresy ČR
již nemají samostatnou tabulku, lze je ale v případě potřeby agregovat z tabulek za obce.
Vypuštěna byla i tabulka pro správní obvody Hl. m. Prahy.
Část souborů obsahuje statistická data aktualizovaná každý rok k 30. červnu. K dispozici
jsou rovněž soubory s vybranými ukazateli z definitivních výsledků (za obyvatelstvo
s obvyklým pobytem) Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011. Soubory za obyvatelstvo
s trvalým pobytem jsou dostupné (spolu s údaji za obyvatelstvo s obvyklým pobytem) v plné
šíři na www.scitani.cz.
V tabulkách a připravených souborech jsou jednotlivé jevy číslovány podle pořadových čísel
jevů v příloze 1B vyhlášky 500/2006 Sb. ve tvaru „číslo jevu (tečka) číslo ukazatele“.
Pro identifikaci území jsou použity územní číselníky ČSÚ. V roce 2011 došlo ke změně
kódování krajů, nyní se používá číselník KRAJ_NUTS. V souborech XLSX jsme ponechali i
původní kódování podle klasifikace CZ-NUTS3.
V seznamu ukazatelů níže naleznete definice ukazatelů a zdroje statistických údajů.
Ve všech tabulkách, grafech i kartogramech, uložených ve Veřejné databázi ČSÚ (VDB), lze
využít aktivních odkazů kliknutím na jakýkoli údaj v tabulce, sloupec grafu nebo plochu
kartogramu – zobrazí se další informace o konkrétním údaji. Každou tabulku z VDB lze
exportovat do XLSX nebo XML souboru.
Zdrojem statistických údajů pro tabulky, grafy a kartogramy k ÚAP jsou databáze ČSÚ.
Čerpají jednak z interních zdrojů, tedy z výsledků statistických šetření a statistických úloh
(např. demografické údaje, bytová výstavba, sčítání lidu, domů a bytů), jednak z externích
zdrojů (např. údaje o katastrálních výměrách).
Soubor vybraných ukazatelů je zpravidla aktualizován jednou ročně (k 30. 6.), kdy jsou
k dispozici statistické údaje ze zdrojů ČSÚ za předchozí kalendářní rok. Seznam vybraných
ukazatelů může být doplňován a zpřesňován s ohledem na dostupnost zdrojů statistických
dat, případně na základě připomínek uživatelů.
Budeme vděčni za jakákoliv Vaše konstruktivní doporučení a připomínky.
Oddělení výstupních databází Českého statistického úřadu, eduard.durnik@czso.cz
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Seznam vybraných ukazatelů a jejich definice:

1.
1.1.

Vývoj počtu obyvatel
Počet obyvatel

Udává počet obyvatel území bilancovaný k 31.12. Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny
osoby s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném území bez ohledu na státní občanství.
Do počtu obyvatel jsou tak podle zákona o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.) zahrnuti cizinci
s trvalým pobytem, cizinci s přechodným pobytem na základě víza nad 90 dnů a cizinci,
kterým byl přiznán azyl.
Upozornění: Bilancované počty obyvatel nezaměňujte s počty obyvatel ze Sčítání lidu, domů
a bytů (poslední k 26. 3. 2011).
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva, Obyv 2-12 hlášení o narození, Obyv 3-12 hlášení o
úmrtí, Informační systém evidence obyvatel (ISEO) MV

1.2.

Přirozený přírůstek

Přirozený přírůstek obyvatel je dán rozdílem počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých
obyvatel za stejné období (obvykle 1 roku) v daném území.
Tento ukazatel je tedy roven rozdílu hodnot ukazatele 37.1 a ukazatele 37.2.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva, Obyv 2-12 hlášení o narození, Obyv 3-12 hlášení o
úmrtí

1.3.

Saldo migrace

Saldo migrace je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob za stejné období
(obvykle 1 roku) v daném území.
Tento ukazatel je tedy roven rozdílu hodnot ukazatele 37.3 a ukazatele 37.4.
Upozornění: Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob se počítá pro SO ORP, kraje a ČR
bez migrace mezi obcemi uvnitř těchto územních celků.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva, Informační systém evidence obyvatel (ISEO) MV

2.
2.1.

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)

Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku na celkovém počtu obyvatel území. V čitateli
podílu je počet obyvatel území, kteří nedosáhli věku 15 let (viz ukazatel 2.2), ve jmenovateli
pak hodnota ukazatele 1.1.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva

2.2.

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let

Ukazatel udává počet osob s dokončeným věkem 0 - 14 let na daném území v okamžiku,
kterým končí stanovené období. Stanoveným obdobím je zpravidla kalendářní rok. Konečný
stav těchto osob v tom případě vyjadřuje jejich počet ve 24:00 hodin 31. prosince
stanoveného roku.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva

3. Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu
obyvatel
3.1.
(%)

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku na celkovém počtu obyvatel území. V čitateli
podílu je počet obyvatel území, kteří dosáhli věku 65 let nebo vyššího (viz ukazatel 3.2), ve
jmenovateli pak hodnota ukazatele 1.1.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva

3.2.

Počet obyvatel ve věku 65 let a více

Ukazatel udává počet osob s dokončeným věkem 65 let a více na daném území v okamžiku,
kterým končí stanovené období. Stanoveným obdobím je zpravidla kalendářní rok. Konečný
stav těchto osob v tom případě vyjadřuje jejich počet ve 24:00 hodin 31. prosince
stanoveného roku.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva

4.

Podíl osob se základním vzděláním

4.1.
Podíl osob se vzděláním základním (vč. neukončeného)
na populaci ve věku 15 a více let (%)
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na počtu obyvatel
území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet obyvatel území, kteří mají dokončený
věk alespoň 15 let a jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je vzdělání základní nebo
neukončené základní vzdělání, ve jmenovateli pak celkový počet obyvatel území
s dokončeným věkem alespoň 15 let.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

5.

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním

5.1.
Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na populaci
ve věku 15 a více let (%)
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na počtu obyvatel
území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet obyvatel území, kteří mají dokončený
věk alespoň 15 let a jejichž dosažené dokončené vzdělání je vzdělání vysokoškolské nebo
vyšší, ve jmenovateli pak celkový počet obyvatel území s dokončeným věkem alespoň 15 let.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

6.
6.1.

Sídelní struktura
Počet částí obce

Počet částí obce je jedním z mnoha možných ukazatelů charakterizujících strukturu osídlení
v území. Obec se může členit na části obce. Pokud se obec nečlení na části, je pro potřeby

statistiky považována za jednu část obce. Část obce je definována např. v úředním seznamu
obcí (Statistický lexikon obcí ČR 2013). Je charakterizována společným názvem a stavbami
číslovanými z jedné řady čísel popisných, resp. evidenčních či náhradních čísel. Změny
v počtu částí obcí v uplynulém roce zachycuje také roční publikace ČSÚ Malý lexikon obcí.
Poznámka: V tabulce pro Městské části (MČ) Hlavního města Prahy se uvádějí místo částí
obce počty tzv. dílů části obce. Jedná se o části obcí, které jsou děleny hranicí městské
části.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Územní číselníky obcí a částí obcí

7.
7.1.

Ekonomická aktivita podle odvětví
Podíl zaměstnaných v priméru (%)

Jedná se o podíl počtu zaměstnaných osob podle odvětví ekonomické činnosti na celkovém
počtu zaměstnaných osob v území. Čitatel podílu je dán počtem zaměstnaných osob
v primárním sektoru hospodářství, jmenovatelem je hodnota celkového počtu zaměstnaných
osob v území.
Upozornění: V tomto ukazateli z dat SLDB 2011 došlo k metodické změně proti ukazateli
z dat SLDB 2001, kdy byl tento ukazatel publikován za ekonomicky aktivní osoby (zahrnují
kromě osob zaměstnaných i osoby nezaměstnané, tedy pracovní sílu celkem).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

7.2.

Podíl zaměstnaných v sekundéru (%)

Jedná se o podíl počtu zaměstnaných osob podle odvětví ekonomické činnosti na celkovém
počtu zaměstnaných osob v území. Čitatel podílu je dán počtem zaměstnaných osob
v sekundárním sektoru hospodářství, jmenovatelem je hodnota celkového počtu
zaměstnaných osob v území.
Upozornění: V tomto ukazateli z dat SLDB 2011 došlo k metodické změně proti ukazateli
z dat SLDB 2001, kdy byl tento ukazatel publikován za ekonomicky aktivní osoby (zahrnují
kromě osob zaměstnaných i osoby nezaměstnané, tedy pracovní sílu celkem).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

8.
8.1.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%)

Na základě dohody Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s ČSÚ se v roce 2013 začal
využívat nový ukazatel s názvem podíl nezaměstnaných osob, který není srovnatelný
s předchozím ukazatelem „míra nezaměstnanosti“. „Podíl nezaměstnaných osob“ (%)
vyjadřuje podíl registrovaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze
všech trvale bydlících obyvatel ve věku 15 - 64 let z roční bilance obyvatel. Pro rok 2014 byl
použit čitatel i jmenovatel k 31. 12. 2014. U údajů od roku 2015 vč. došlo ke změně časování
jmenovatele – počet obyvatel ve věku 15 – 64 byl vzat z bilance o rok starší (pro ukazatel
k 31. 12. 2015 je tedy čitatel k 31. 12. 2015, ale jmenovatel k 31. 12. 2014). Důvodem pro
tento posun bylo nastolení souladu s MPSV, které ukazatel publikuje dříve, než má ČSÚ
k dispozici věkovou strukturu pro daný rok. Data pro rok 2014 nejsou v tabulkách ÚAP
přepočítána.
V minulosti zveřejňovaná míra registrované nezaměstnanosti poměřovala na úrovni obcí a
SO ORP registrované uchazeče o zaměstnání k 31. 12. s užším jmenovatelem, a sice
s ekonomicky aktivními osobami z posledního dostupného SLDB. S narůstajícím odstupem
od posledního SLDB však ukazatel mohl být velmi zavádějící zejména na úrovni obcí.

Upozornění:
Údaje o nezaměstnanosti k ukazatelům 8.1 až 8.5 na úrovni obcí a SO ORP za rok 2012 a
2013 nebyly ze strany MPSV poskytnuty. Dodávky dat o nezaměstnanosti v členění za obce
byly ze strany MPSV obnoveny až začátkem roku 2014, místo údajů k 31. 12. 2013 byly
k dispozici až údaje k 31. 3. 2014. Časová řada ročních dat pokračuje daty k 31. 12. 2014 a
31. 12. 2015 a je předpoklad, že již bude pokračovat jako dříve; mezera pro rok 2012
zůstává.
V údajích o nezaměstnaných od MPSV je cca 1 % osob, které nemohly být zařazeny
do konkrétní obce podle trvalého bydliště. Tyto osoby nejsou v tabulkách pro ÚAP za obce,
SO ORP ani kraje zahrnuty.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: GŘ Úřadu práce ČR

8.2.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce- dosažitelní

Je to počet tzv. dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání z řad občanů ČR a
občanů EU v území. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní
nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.
Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči
v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni do rekvalifikačních kurzů nebo
uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou
pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu
mateřské dovolené.
Upozornění: viz ukazatel 8.1
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: GŘ Úřadu práce ČR

8.3.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - celkem

Je to počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce (ÚP) s bydlištěm
v příslušné obci. U státního občana České republiky se bydlištěm rozumí adresa místa
trvalého pobytu na území České republiky. U cizince, který je občanem Evropské unie nebo
jeho rodinným příslušníkem, se bydlištěm rozumí adresa trvalého nebo přechodného pobytu
na území České republiky a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území
České republiky obvykle zdržuje. U cizince, který není občanem Evropské unie nebo jeho
rodinným příslušníkem, se bydlištěm rozumí adresa místa trvalého pobytu na území České
republiky.
Upozornění: viz ukazatel 8.1
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: GŘ Úřadu práce ČR

8.4.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi

Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby statistického sledování používaná
definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho
trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku), u kterého doba od
úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od
1. ledna 2004. Dříve se jednalo o uchazeče, jehož celková doba zaměstnání v pracovním
nebo obdobném poměru nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let – bez
ohledu na délku evidence v ÚP.
Absolventi škol se hlásí do evidence ÚP podle místa svého trvalého bydliště, tzn., že se
mohou objevit jako nezaměstnaní v jiném okrese, než v jakém studovali. Tato situace
nastává zejména u absolventů vysokých škol.
Upozornění: viz ukazatel 8.1
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: GŘ Úřadu práce ČR

8.5.
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - evidence
nad 12 měsíců
Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou zapsáni v evidenci ÚP po dobu delší než 12 měsíců.
Upozornění: viz ukazatel 8.1
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: GŘ Úřadu práce ČR

9.
9.1.

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec (městskou část)

Osoby vyjíždějící do zaměstnání mimo obec (městskou část) jsou zaměstnané osoby, které
mají v obci (městské části) obvyklý pobyt, ale místo jejich pracoviště je v jiné obci (městské
části). Mezi osoby zařazené do vyjížďky mohly být zahrnuty jen ty, které uvedly konkrétní
cílové místo vyjížďky. Jedná o celkovou vyjížďku (bez ohledu na frekvenci) – změna proti
ukazateli z dat SLDB 2001, kdy byla uvedena vyjížďka pouze v denní formě.
Zdroj informace: SLDB 2011

9.2.

Vyjíždějící do škol mimo obec (městskou část)

Vyjíždějící osoby do škol mimo obec (městskou část) jsou žáci, studenti a učni, kteří mají
v obci (městské části) obvyklý pobyt, ale jejich škola je v jiné obci (městské části).
Studenti a učni jsou zařazeni vždy podle vyjížďky do školy, a to i v případech, kdy jsou
pracujícími studenty a učni. Tzn. mezi vyjíždějící žáky, studenty a učně patří jak pracující
studenti a učni, tak osoby ekonomicky neaktivní (děti, studenti a učni).
Mezi osoby zařazené do vyjížďky mohly být zahrnuty ale jen ty, které konkrétní cílové místo
vyjížďky uvedly.
U vyjížďky do škol mimo obec se jedná o denní typ vyjížďky, u vyjížďky do škol mimo
městskou část se jedná o jakýkoliv typ vyjížďky (denní nebo občasná).
Zdroj informace: SLDB 2011

10. Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce
10.1.

Dojíždějící do zaměstnání do obce (městské části)

Osoby dojíždějící do zaměstnání do obce (městské části) jsou zaměstnané osoby, které mají
místo jejich pracoviště v dané obci (městské části), ale místo obvyklého pobytu je v jiné obci
(městské části). Mezi osoby zařazené do dojížďky mohly být zahrnuty jen ty, které uvedly
konkrétní cílové místo vyjížďky. Jedná o celkovou vyjížďku (bez ohledu na frekvenci) –
změna proti ukazateli z dat SLDB 2001, kdy byla uvedena vyjížďka pouze v denní formě.
Zdroj informace: SLDB 2011

10.2.

Dojíždějící do škol do obce (městské části)

Dojíždějící osoby do škol do obce (městské část) jsou žáci, studenti a učni, kteří mají v dané
obci (městské části) školu, ale místo jejich obvyklého pobytu je v jiné obci (městské části).
Studenti a učni jsou zařazeni vždy podle vyjížďky do školy, a to i v případech, kdy jsou
pracujícími studenty a učni. Tzn. mezi vyjíždějící žáky, studenty a učně patří jak pracující
studenti a učni, tak osoby ekonomicky neaktivní (děti, studenti a učni).
Mezi osoby zařazené do vyjížďky mohly být zahrnuty jen ty, které uvedly konkrétní cílové
místo vyjížďky.
U vyjížďky do škol mimo obec se jedná o denní typ vyjížďky, u vyjížďky do škol mimo
městskou část se jedná o jakýkoliv typ vyjížďky (denní nebo občasná).
Zdroj informace: SLDB 2011

11. Výstavba domů a bytů
11.1.

Počet dokončených bytů

Počet bytů nových, jejichž výstavba byla ve sledovaném období dokončena, tj. na které
vydaná kolaudační rozhodnutí nabyla právní moci. Jde o byty v nové výstavbě, nástavbě,
přístavbě, resp. vestavbě nebo vzniklé stavební úpravou stávajícího nebytového prostoru.
Zahrnuje i samostatné bytové jednotky v domovech pro seniory a byty vzniklé v nebytových
budovách.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: výkaz ČSÚ pro stavební úřady: Hlášení o dokončení budovy nebo
o dokončení bytu Stav 7-99

11.2.

Počet dokončených bytů v rodinných domech

Ukazatel uvádí počet bytů, jejichž dokončení bylo ve sledovaném roce nahlášeno
příslušnému stavebnímu úřadu. Hlášení se vztahuje na každou stavbu rodinného domu, jeho
přístavbu, nástavbu či jinou stavební úpravu, nebo nový byt získaný stavební úpravou
stávajícího nebytového prostoru, v jejímž důsledku vznikl alespoň jeden byt.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: výkaz ČSÚ pro stavební úřady: Hlášení o dokončení budovy nebo
o dokončení bytu Stav 7-99

12. Podíl neobydlených bytů na celkovém fondu
12.1.

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%)

Byt je neobydlený, jestliže v něm nemá obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. Údaj za
neobydlené byty celkem je součtem neobydlených bytů v neobydlených domech a
neobydlených bytů v obydlených domech.
Ukazatel je dán podílem počtu neobydlených bytů na celkovém počtu bytů v obci (městské
části).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

13. Struktura bytového fondu
13.1.

Počet obydlených domů

Dům je obydlen, jestliže v něm má obvyklý pobyt alespoň jedna osoba.
Do počtu domů jsou zahrnuty všechny domy určené k bydlení, objekty s byty (bytem) a
ubytovací zařízení bez bytu, pokud slouží k bydlení.
Patří sem např. rodinné domy, bytové domy a dále i různá zařízení určená k bydlení – např.
domovy mládeže, internáty, dětské domovy, ústavy sociální péče, domovy důchodců,
penziony pro důchodce, kláštery a konventy, azylová zařízení pro cizince, budovy
s provozním bytem (např. škola s bytem školníka) apod.
Zdroj informace: SLDB 2011

13.2.

Počet obydlených bytů

Byt je obydlen, pokud v něm má alespoň jedna osoba obvyklý pobyt.
Byt je soubor místností (popřípadě jednotlivá obytná místnost), který podle rozhodnutí
stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky
na bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, prostor pro vaření,

prostor pro tělesnou hygienu. Za byty se z hlediska SLDB považují také jednotlivé obytné
místnosti ve svobodárnách, penzionech, domovech důchodců apod., pokud slouží
k ubytování dlouhodobého charakteru na základě smlouvy a jsou směnitelné za jinou
bytovou jednotku (tzv. dekretované místnosti).
Zdroj informace: SLDB 2011

13.3.

Podíl obydlených bytů v rodinných domech (%)

Jedná se o podíl počtu obydlených bytů v rodinných domech (v čitateli) na celkovém počtu
obydlených bytů (ve jmenovateli).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

13.4.

Podíl obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)

Jedná se o podíl obydlených bytů podle období výstavby domu nebo jeho poslední
rekonstrukce na celkovém počtu obydlených bytů. V čitateli podílu je počet obydlených bytů
v domech postavených nebo naposledy rekonstruovaných do roku 1919, ve jmenovateli pak
celkový počet obydlených bytů.
Ukazatel je udáván v procentech.
Upozornění: Časové vymezení ukazatelů 13.4 až 13.8 (struktura bytového fondu podle
období výstavby) z výsledků SLDB 2011 bylo pozměněno proti ukazatelům z výsledků
SLDB 2001.
Zdroj informace: SLDB 2011

13.5.

Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1920 - 1970 (%)

Analogicky k ukazateli 13.4.

13.6.

Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1971 - 1980 (%)

Analogicky k ukazateli 13.4.

13.7.

Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1981 - 2000 (%)

Analogicky k ukazateli 13.4.

13.8.

Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 2001 - 2011 (%)

Analogicky k ukazateli 13.4.

14. Místně obvyklé nájemné
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

15. Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

16. Počet staveb pro rodinnou rekreaci
16.1.

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

V těchto bytech nebyla zjištěna žádná osoba s obvyklým ani trvalým pobytem a nebyly
vyčleněny z bytového fondu a jako důvod neobydlenosti bylo zjištěno užívání pro rekreaci.
Zdroj informace: SLDB 2011

17. Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
17.1.

Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně 5 pokoji a zároveň minimálně
10 lůžky, sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům
(včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu,
kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.
Upozornění:
K 31. 12. 2013 došlo k revizi seznamu HUZ na úrovni celé ČR, při níž byla doplněna zařízení
zjištěná statistickým šetřením ubytovacích zařízení cestovního ruchu, které ve spolupráci
s ČSÚ zadalo a realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v letech 2012 - 2014.
Data pro tento ukazatel od roku 2013 nejsou se staršími daty srovnatelná.
Proti předchozí definici se také zpřísnila definice HUZ: podmínka minimálního počtu 5 pokojů
a 10 lůžek platí zároveň (dříve buď/nebo).
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: databáze hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ

18. Lázeňská místa a areály
18.1.

Počet lázeňských léčeben

Lázeňská léčebna poskytuje nemocným speciálně zaměřenou ústavní lázeňskou péči, která
navazuje na péči poskytovanou v jiných zařízeních léčebně preventivní péče a při níž se
využívá především přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR

18.2.

Počet lůžek v lázeňských léčebnách

Je to skutečný počet lůžek koncem sledovaného období v lázeňské léčebně, určených pro
lázeňskou péči. Jsou to lůžka celoroční a sezónní, sloužící lázeňské péči, řádně vybavená
prádlem a ostatní příslušenstvím a odpovídající zdravotnickým požadavkům. Lůžka izolační,
pokud jsou na léčebně zřízena, se rovněž do vykazovaného počtu zahrnují. Nezahrnují se
přistýlky, a to ani plánované.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR

19. Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného
vodovodu
19.1.
Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem zásobovaných
pitnou vodou z vodovodu (%)
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle technického vybavení bytu na celkovém počtu
obyvatel v území. V čitateli podílu je počet obyvatel, kteří bydlí v obydlených bytech a mají
přístup k vodě z vodovodu (v bytě nebo v domě, veřejný i soukromý), ve jmenovateli je
celkový počet obyvatel, zmenšený o počet osob v bytech, u nichž tato vybavenost nebyla na
Bytovém listu SLDB uvedena (nebyla zjištěna).
Tento ukazatel není tedy roven podílu ukazatele 37.6 a 37.5.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

20. Podíl obyvatel zásobovaných plynem
20.1.
Podíl obyvatel v obydlených bytech s plynem zavedeným
do bytu (%)
Analogicky k ukazateli 19.1. Plyn může být přiveden z veřejné sítě nebo z domovního
zásobníku.
Zdroj informace: SLDB 2011

21. Podíl obyvatel s přípojem na veřejnou kanalizační síť
21.1.
síť (%)

Podíl obyvatel v obydlených bytech napojených na kanalizační

Analogicky k ukazateli 19.1. Otázka na připojení domu na odpad na Domovním listu
SLDB 2011 sledovala veřejnou kanalizační síť. Způsob likvidace odpadních vod se
nezjišťoval.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: SLDB 2011

22. Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru
22.1.

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)

Podíl výměry zemědělské půdy v území na celkové výměře území. Zemědělskou půdu tvoří
orná půda, zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice a trvalé travní porosty. V území je tedy
výměra zemědělské půdy tvořena součtem výměr těchto druhů pozemků. Celková výměra
území je pak dána součtem výměr zemědělské půdy, nezemědělské půdy (sem patří lesní
půda, zastavěné plochy a ostatní plochy) a vodních ploch v území.
Tento ukazatel je tedy roven podílu, ve kterém v čitateli je součet výměr orné půdy, zahrad,
ovocných sadů, chmelnic, vinic a trvalých travních porostů v daném území a ve jmenovateli
pak součet výměr zemědělské a nezemědělské půdy a vodních ploch daného území.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

23. Podíl orné půdy ze zemědělské půdy
23.1.

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)

Ukazatel je dán podílem výměry orné půdy (v čitateli, viz ukazatel 30.2) a výměry
zemědělské půdy (ve jmenovateli, viz ukazatel 30.12) v daném území.
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

24. Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské
půdy
24.1.

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)

Ukazatel je dán podílem výměry trvalých travních porostů (v čitateli, viz ukazatel 30.7) a
výměry zemědělské půdy (ve jmenovateli, viz ukazatel 30.12) v daném území.

Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

25. Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry
zemědělské půdy
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

26. Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních
územích
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

27. Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry
katastru
27.1.

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)

Ukazatel je dán podílem součtu výměr zastavěných ploch a ostatních ploch v daném území
(v čitateli, viz ukazatelé 30.10 a 30.11) a celkové výměry území (ve jmenovateli, viz ukazatel
30.13).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

28. Podíl vodních ploch na celkové výměře katastru
28.1.

Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)

Ukazatel je dán podílem výměry vodních ploch v daném území (v čitateli, viz ukazatel 30.9) a
celkové výměry území (ve jmenovateli, viz ukazatel 30.13).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

29. Podíl lesů na celkové výměře katastru
29.1.

Podíl lesů z celkové výměry (%)

Ukazatel je dán podílem výměry lesní půdy v daném území (v čitateli, viz ukazatel 30.8) a
celkové výměry území (ve jmenovateli, viz ukazatel 30.13).
Ukazatel je udáván v procentech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

30. Koeficient ekologické stability KES
30.1.

Koeficient ekologické stability

Koeficient ekologické stability je podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují
životní prostředí. Počítá se jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli tohoto
podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů,

lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných
ploch a ostatních ploch.
V čitateli podílu je tedy součet ukazatelů 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 a 30.9, v jeho
jmenovateli součet ukazatelů 30.2, 30.10 a 30.11.
Použitý způsob výpočtu řadí chmelnice mezi stabilní, tedy ekologicky příznivé, plochy.
Zdrojem dat pro výpočet je ČÚZK, a to na základě metodického návodu k příloze č. 1 části B
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.2.

Orná půda - rozloha (ha)

Orná půda jsou pozemky, na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, pícniny,
technické plodiny, zelenina a jiné zahradní plodiny, nebo které jsou dočasně zatravňovány
(víceleté plodiny na orné půdě, event. dočasné louky). Patří sem i pařeniště, skleníky a
japany pokud jsou zřízeny na orné půdě.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.3.

Chmelnice - rozloha (ha)

Chmelnice jsou pozemky vysázené chmelem bez ohledu na to, zda jde o starou nebo novou
výsadbu.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.4.

Vinice - rozloha (ha)

Vinice jsou pozemky na nichž se pěstuje vinná réva.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.5.

Zahrady - rozloha (ha)

Zahrady jsou pozemky zpravidla oplocené, na kterých se trvale a převážně pěstuje zelenina,
květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní spotřebu, souvislé pozemky osázené
ovocnými stromy nebo keři až do výměry 0,25 ha, které zpravidla tvoří souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami, školky ovocných nebo okrasných stromů, viničné
školky a školky pro chmelovou sáď, pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou na orné
půdě.

Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.6.

Ovocné sady - rozloha (ha)

Ovocné sady jsou souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha osázené ovocnými stromy
v hustotě na 1 ha nejméně 90 stromů u vysokokmenů a polokmenů jádrovin a třešní, 150
stromů u vysoko- a polokmenů švestek, slív, rynglí a višní, 200 stromů u vysoko- a
polokmenů meruněk, broskví a čtvrtkmenů jádrovin a 400 stromů u čtvrtkmenů meruněk,
broskví a višní. Patří sem též pozemky, kde se pěstují výhradně zákrsky ovocných stromů
v hustotě nejméně 500 zákrsků na 1 ha a pozemky kde se pěstuje výhradně černý rybíz
v hustotě 1000 keřů na 1 ha nebo ostatní druhy rybízu nebo angreštu a hustotě nejméně
2000 keřů na 1 ha.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.7.

Trvalé travní porosty - rozloha (ha)

Ukazatel se skládá z dřívějšího ukazatele Louky, což jsou pozemky porostlé travinami,
u nichž hlavním výtěžkem je seno (tráva), i když se nahodile spásají, a z ukazatele Pastviny,
což jsou pozemky porostlé travinami, které jsou určeny k trvalému spásání, i když se
nahodile sečou. Patří sem též pastevní výběhy pro skot, vepřový dobytek a drůbež.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.8.

Lesní půda - rozloha (ha)

V ukazateli je zahrnuta: porostní půda, tj. půda využívaná přímo k lesní produkci, skutečně
zalesněná nebo dočasně odlesněná s úmyslem opětovné obnovy lesního porostu, bezlesí, tj.
dočasně odlesněná část lesní půdy, sloužící provozu lesního hospodářství nepřímo (plocha
lesních školek, lesních skladů, měkké lesní cesty, průseky všech druhů, přesahují-li šířku
4 m, apod.), odňaté pozemky zemědělskému půdnímu fondu přidělené lesnímu hospodářství
k zalesnění, ale dosud nezalesněné, pozemky nad horní hranicí stromové vegetace
s výjimkou zastavěných pozemků (vysokohorské chaty, lyžařské vleky a jiná účelová
zařízení).
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.9.

Vodní plochy - rozloha (ha)

Patří sem plocha rybníků s chovem ryb, pozemky rybníků, které jsou letněny, potoky
vyhrazené pro chov pstruhů, močály, jezera, rybníky a potoky, které neslouží nebo nejsou
určeny pro chov ryb, řeky, náhony, přehrady a jiné nádrže (umělé i přirozené), průplavy,
odvodňovací a zavodňovací kanály, vodoteče a otevřené splaškové kanály.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.10.

Zastavěné plochy - rozloha (ha)

Jsou tvořeny pozemky, na kterých jsou postaveny budovy (kromě skleníků a japanů), a
nádvořími náležejícími k obytným, hospodářským nebo průmyslovým budovám jako jejich
příslušenství.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.11.

Ostatní plochy - rozloha (ha)

Patří sem všechny ostatní pozemky, určené jako skladištní a dílenské prostory, dále stavební
místa, pokud slouží v současné době k jiným účelům a nedají se zemědělsky využít,
pozemky určené k dopravě nebo k telekomunikaci, určené pro zdravotnictví, tělesnou
výchovu a rekreaci, rekreační plochy u chat (nikoli soukromých) a hotelů, pozemky určené
jako státní přírodní rezervace nebo jiná chráněná území, areály kulturních památek, pokud
na nich není plánována zemědělská výroba nebo nejde o lesní půdu, parky, veřejné nebo
soukromé okrasné zahrady, pozemky určené k dobývání nerostů a jiných surovin a
k ukládání vedlejších produktů při těžbě nerostů a jiných surovin a jako stálé manipulační
prostory apod. (haldy u šachet, silážní jámy, trvalé polní mlaty, tvrdé výběhy pro drůbež, skot
a vepřový dobytek, mrchoviště). Dále jsou to hřbitovy a pozemky, které nejde zemědělsky
obdělávat (rokle, výmoly, ochranné hráze atd.) a pozemky, které neposkytují trvalý užitek
z jiných důvodů, zejména plochy zarostlé křovinami nebo zanesené štěrkem nebo kamením
nebo slatiny, tj. půdy zamokřené.
Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce)
hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace
katastrálního úřadu.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

30.12.

Zemědělská půda - rozloha (ha)

Zemědělská půda je součtový ukazatel, který udává souhrn výměr druhů pozemků (kultur)
sloužících bezprostředně zemědělskému výrobnímu procesu jako základní prostředek, z
něhož se získává rostlinná produkce. Ukazatel je tvořen součtem výměr těchto druhů
pozemků: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

30.13.

Celková výměra (ha)

Celková výměra je součtový ukazatel, který uvádí celkovou plochu území. Ta je tvořena
součtem výměr zemědělské půdy, nezemědělské půdy a vodních ploch na území.
Ukazatel je udáván v hektarech.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK

31. Stupeň přirozenosti lesních porostů
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

32. Hranice přírodních lesních oblastí
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

33. Hranice bioregionů a biochor
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

34. Hranice klimatických regionů
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

35. Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou
ovzduší
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

36. Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj
K tomuto jevu nemá v současné době ČSÚ k dispozici žádný relevantní ukazatel.

37. Další dostupné informace, týkající se například demografie,
ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních
potřeb a životního prostředí
37.1.

Živě narození

Ukazatel udává počet statistických hlášení o narození, doručených Českému statistickému
úřadu od zpravodajské jednotky (zdravotnického zařízení a matriky), vztahujících se
k danému období a území. Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 Sb.
Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze
známek života (dech, srdeční akce, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní
hmotnost 500 gramů a vyšší nebo má porodní hmotnost nižší než 500 gramů a přežije
alespoň 24 hodin po porodu.
Zdroj informace: MOS/MIS

Prvotní zdroj: Obyv 2-12 Hlášení o narození

37.2.

Zemřelí

Ukazatel udává počet zemřelých osob v daném období a území, o jejichž úmrtí obdržel
Český statistický úřad od zpravodajské jednotky (zdravotnického zařízení a matriky)
statistické hlášení o úmrtí.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí

37.3.

Přistěhovalí

Ukazatel vyjadřuje absolutní počet případů přistěhování na dané území. Přistěhováním se
rozumí změna obce trvalého nebo dlouhodobého pobytu osoby na území ČR (vnitřní
stěhování) nebo přes hranici ČR (zahraniční stěhování). U osob, které nejsou v ČR
přihlášeny k trvalému pobytu (např. u cizinců s krátkodobým pobytem), se stěhování
nesleduje. Do vykazovaných hodnot není zahrnuto stěhování uvnitř sledovaného území. Za
přistěhovalou osobu je v demografické statistice považována osoba, o které zpravodajská
jednotka (ohlašovna pobytu nebo útvar cizinecké policie) zaslala Ministerstvu vnitra ČR
statistické hlášení o stěhování.
Upozornění: Počet přistěhovalých osob se počítá pro SO ORP, kraje a ČR bez migrace mezi
obcemi uvnitř těchto územních celků.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Informační systém evidence obyvatel (ISEO) MV, Bilance obyvatel ČSÚ

37.4.

Vystěhovalí

Ukazatel vyjadřuje absolutní počet případů vystěhování z daného území. Vystěhováním se
rozumí změna obce trvalého nebo dlouhodobého pobytu osoby na území ČR (vnitřní
stěhování) nebo přes hranici ČR (zahraniční stěhování). U osob, které nejsou v ČR
přihlášeny k trvalému pobytu (např. u cizinců krátkodobým pobytem), se stěhování
nesleduje. Do vykazovaných hodnot není zahrnuto stěhování uvnitř sledovaného území. Za
vystěhovalou osobu je v demografické statistice považována osoba, za niž zpravodajská
jednotka (ohlašovna pobytu nebo útvar cizinecké policie) zaslala Ministerstvu vnitra ČR
statistické hlášení o stěhování.
Upozornění: Počet vystěhovalých osob se počítá pro SO ORP, kraje a ČR bez migrace mezi
obcemi uvnitř těchto územních celků.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Informační systém evidence obyvatel (ISEO) MV, Bilance obyvatel

37.5.

Počet obyvatel v obydlených bytech

Udává počet obyvatel k k rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů v daném území,
kteří bydlí v obydlených bytech.
Zdroj informace: SLDB 2011

37.6.

Počet obyvatel v obydlených bytech s vodovodem

Udává počet obyvatel k rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů v daném území,
kteří bydlí v obydlených bytech, v nichž byla zjištěna dostupnost vodovodu (v bytě nebo
v domě, z veřejné sítě nebo domácího, resp. soukromého vodovodu). Tento počet obyvatel
byl ale zmenšen o obyvatele těch bytů, kde tento údaj o vybavenosti nebyl vyplněn (byl
nezjištěn).

Zdroj informace: SLDB 2011

37.7.
Počet obyvatel žijících v obydlených bytech s plynem
zavedeným do bytu
Analogicky k ukazateli 37.6. Plyn je přiveden z veřejné sítě nebo z domovního zásobníku.
Zdroj informace: SLDB 2011

37.8.
Počet obyvatel žijících v obydlených bytech napojených na
kanalizační síť
Analogicky k ukazateli 37.6. Otázka na připojení domu na odpad na Domovním listu
SLDB 2011 sledovala veřejnou kanalizační síť. Způsob likvidace odpadních vod se
nezjišťoval.
Zdroj informace: SLDB 2011

37.9.

Průměrný věk

Průměrný věk obyvatelstva je počítán jako aritmetický průměr věku všech žijících jedinců
v dané populaci a lokalitě v daném okamžiku.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva ČSÚ

37.10.

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

Ukazatel udává počet osob s dokončeným věkem 15 až 64 let na daném území v daném
okamžiku, tj. ve 24:00 hodin 31. prosince stanoveného roku.
Zdroj informace: MOS/MIS
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva ČSÚ

Vysvětlení některých pojmů
Pojem

Vysvětlení pojmu

Obydlený byt

Obydlený byt je byt, ve kterém má alespoň jedna osoba obvyklý
pobyt.
Obydlený dům je dům, ve kterém je alespoň jeden obydlený byt
nebo je v něm umístěno zařízení pro hromadné ubytování osob
alespoň s jednou obvykle bydlící osobou. V obydleném domě
musí mít obvyklý pobyt alespoň jedna osoba.

Obydlený dům

Koeficient ekologické
stability

Území s určitým koeficientem ekologické stability (dále KES) je
podle jeho dosažené hodnoty hodnoceno jako:
KES ≤ 0,1 : Území maximálně narušené, ekologické funkce jsou
trvale nahrazovány technickými zásahy.
0,1 < KES ≤ 0,3 : Území nadprůměrně využívané, přírodní
struktury zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla
nahrazovány technickými zásahy.
0,3 < KES ≤ 1,0 : Území intenzívně využívané (zejména
zemědělskou velkovýrobou), s labilními agroekosystémy,
s vysokými vklady dodatkové energie.
1,0 < KES ≤ 3,0 : Vcelku vyvážená krajina, technické objekty v
relativním souladu s přírodními strukturami, s nižší
potřebou energomateriálních vkladů.
KES > 3,0 : Krajina relativně přírodní, ekologicky stabilní.

Orná půda

Orná půda jsou pozemky, na nichž se pravidelně pěstují
obiloviny, okopaniny, pícniny, technické plodiny, zelenina a jiné
zahradní plodiny, nebo které jsou dočasně zatravňovány (víceleté
plodiny na orné půdě, event. dočasné louky). Patří sem i
pařeniště, skleníky a japany pokud jsou zřízeny na orné půdě.

Chmelnice
Vinice
Zahrady

Chmelnice jsou pozemky vysázené chmelem bez ohledu na to,
zda jde o starou nebo novou výsadbu.
Vinice jsou pozemky na nichž se pěstuje vinná réva.
Zahrady jsou pozemky zpravidla oplocené, na kterých se trvale a
převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny,
zpravidla pro vlastní spotřebu, souvislé pozemky osázené
ovocnými stromy nebo keři až do výměry 0,25 ha, které zpravidla
tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
školky ovocných nebo okrasných stromů, viničné školky a školky
pro chmelovou sáď, pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou
na orné půdě.

Ovocné sady

Ovocné sady jsou souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha
osázené ovocnými stromy v hustotě na 1 ha nejméně 90 stromů
u vysokokmenů a polokmenů jádrovin a třešní, 150 stromů u
vysoko- a polokmenů švestek, slív, rynglí a višní, 200 stromů u
vysoko- a polokmenů meruněk, broskví a čtvrtkmenů jádrovin a
400 stromů u čtvrtkmenů meruněk, broskví a višní. Patří sem též
pozemky, kde se pěstují výhradně zákrsky ovocných stromů
v hustotě nejméně 500 zákrsků na 1 ha a pozemky kde se
pěstuje výhradně černý rybíz v hustotě 1000 keřů na 1 ha nebo
ostatní druhy rybízu nebo angreštu a hustotě nejméně 2000 keřů
na 1 ha.

Trvalé travní porosty

Ukazatel se skládá z dřívějšího ukazatele Louky, což jsou
pozemky porostlé travinami, u nichž hlavním výtěžek výtěžkem je
seno (tráva), i když se nahodile spásají a z ukazatele Pastviny,
což jsou pozemky porostlé travinami, které jsou určeny
k trvalému spásání, i když se nahodile sečou. Patří sem též
pastevní výběhy pro skot, vepřový dobytek a drůbež.

Pojem
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Lesní půda

V tomto ukazateli je zahrnuta: porostní půda, tj. půda využívaná
přímo k lesní produkci, skutečně zalesněná nebo je dočasně
odlesněná s úmyslem opětovné obnovy lesního porostu, bezlesí,
tj. dočasně odlesněná část lesní půdy, sloužící provozu lesního
hospodářství nepřímo (plocha lesních školek, lesních skladů,
měkké lesní cesty, průseky všech druhů, přesahují-li šířku 4 m,
apod.), odňaté pozemky zemědělskému půdnímu fondu přidělené
lesnímu hospodářství k zalesnění, ale dosud nezalesněné,
pozemky nad horní hranicí stromové vegetace, s výjimkou
zastavěných pozemků (vysokohorské chaty, lyžařské vleky a jiná
účelová zařízení).

Vodní plochy

Patří sem plocha rybníků s chovem ryb, pozemky rybníků, které
jsou letněny, potoky vyhrazené pro chov pstruhů, močály, jezera,
rybníky a potoky, které neslouží nebo nejsou určeny pro chov ryb,
řeky, náhony, přehrady a jiné nádrže (umělé i přirozené),
průplavy, odvodňovací a zavodňovací kanály, vodoteče a
otevřené splaškové kanály.

Zastavěné plochy

Patří sem pozemky, na kterých jsou postaveny budovy (kromě
skleníků a japanů) a nádvoří náležející k obytným, hospodářským
nebo průmyslovým budovám jako jejich příslušenství.

Ostatní plochy

Patří sem všechny ostatní pozemky, určené jako skladištní a
dílenské prostory, dále stavební místa, pokud slouží v současné
době k jiným účelům a nedají se zemědělsky využít, pozemky
určené k dopravě nebo k telekomunikaci, určené pro
zdravotnictví, tělesnou výchovu a rekreaci pracujících, rekreační
plochy u chat (nikoli soukromých) a hotelů, pozemky určené jako
státní přírodní rezervace nebo jiná chráněná území, areály
kulturních památek, pokud na nich není plánována zemědělská
výroba nebo nejde o lesní půdu, parky, veřejné nebo soukromé
okrasné zahrady, pozemky určené k dobývání nerostů a jiných
surovin a k ukládání vedlejších produktů při těžbě nerostů a
jiných surovin a jako stálé manipulační prostory apod. (haldy u
šachet, silážní jámy, trvalé polní mlaty, tvrdé výběhy pro drůbež,
skot a vepřový dobytek, mrchoviště). Dále jsou to hřbitovy a
pozemky, které nejde zemědělsky obdělávat (rokle, výmoly,
ochranné hráze atd.) a pozemky, které neposkytují trvalý užitek
z jiných důvodů, jako jsou zejména plochy zarostlé křovinami
nebo zanesené štěrkem či kamením nebo slatiny, tj. půdy
zamokřené.

Zemědělská půda

Zemědělskou půdu tvoří orná půda, chmelnice, vinice zahrady,
ovocné sady, a trvalé travní porosty.

Nezemědělská půda

Nezemědělskou půdu tvoří lesní půda, zastavěné plochy a
ostatní plochy

Celková výměra území

Je dána součtem výměr zemědělské půdy, nezemědělské půdy a
vodních ploch v území.

Část obce

Část obce je evidenční jednotka tvořená objekty s čísly
popisnými, resp. evidenčními a náhradními, přidělenými v jedné
číselné řadě. Části obce mají samostatná číslování domů.

Primér,
primární sektor
hospodářství

Primárním sektorem hospodářství jsou odvětví zemědělství,
lesnictví a rybolovu.
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Zaměstnané osoby

Mezi zaměstnané patří všechny osoby ve věku 15 a více let,
které v rozhodný okamžik SLDB 2011 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 SLDB – jejich formální vazba
k zaměstnání bez ohledu na délku pracovního úvazku, charakter
pracovní aktivity (trvalý, dočasný) nebo druh pracovního poměru,
dohody či smlouvy.

Sekundér,
sekundární sektor
hospodářství

Sekundárním sektorem hospodářství jsou odvětví průmyslu (vč.
těžby, energetiky, zásobování vodou a nakládání s odpady) a
stavebnictví.

Dokončené byty

Počet bytů v budovách nových i stávajících, jejichž výstavba byla
ve sledovaném období dokončena, tj. na které byla vydána
kolaudační rozhodnutí a nabyla právní moci. Jde o byty v nové
výstavbě, nástavbě, přístavbě, resp. přestavbě, dokončené
modernizací a rekonstrukcí.

SLDB

MOS/MIS
Rodinný dům

Sčítání lidu, domů a bytů. Akce, která se koná v ČR přibližně
jednou za deset let a má za cíl podrobně zmapovat základní
parametry společnosti a jejího vývoje. Poslední SLDB proběhlo
v ČR dne 26.března 2011, předtím 1. března 2001. Data ze
SLDB jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ.
Databáze ukazatelů městské a obecní statistiky a městského
informačního systému ČSÚ
Rodinný dům je dům, který má nejvýše tři samostatné byty,
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Mezi rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy nevyčleněné
z bytového fondu, využívané k rekreaci.
Rodinný dům může být
samostatný - nepřiléhá žádnou obvodovou zdí nebo její částí
k domu na sousedící parcele
dvojdomek - má společnou část obvodové zdi s rodinným domem
na sousedící parcele
řadový - alespoň tři rodinné domy k sobě přiléhají částí obvodové
zdi

