ÚVOD
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto
úseky: výměra půdy, demografie, nezaměstnanost, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla
v časové řadě 2008–2018. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce
a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu.
Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem částí obcí v kraji.
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číselný údaj, jehož velikost je menší než polovina zvolené měřicí jednotky
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METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
Obec je základním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí
obce. Je právnickou osobou, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem.
Část obce je skupina domů se společným názvem označených domovními čísly z jedné číselné řady.
Údaje o počtu a složení obyvatelstva jsou získávány ze sčítání lidu, na něž navazují každoroční statistické
bilance dat o narozeních, sňatcích, rozvodech, úmrtích a stěhování. Zdrojem dat jsou statistická hlášení
z matrik, pokud není uvedeno jinak. Údaje o počtu a složení obyvatelstva navazují od roku 2011 na
definitivní výsledky sčítání lidu k 26. 3. 2011 a nejsou tedy srovnatelné s předchozími roky. Veškeré údaje se
týkají obyvatel s trvalým bydlištěm na uvedeném území bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 jsou
započteni cizinci s přiznaným azylem a cizinci s vízy k pobytu nad 90 dní. Od 1. 5. 2004 jsou zahrnuti také
občané zemí EU s přechodným pobytem a občané třetích zemí s dlouhodobým pobytem na území ČR.
Věkem obyvatele se v demografické statistice rozumí dokončený věk, jehož osoba dosáhla v okamžiku
zjišťování, tedy věk při posledních narozeninách.
Údaje o nezaměstnanosti jsou převzaty z informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí (podle
evidence úřadů práce). Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce jsou fyzické osoby, které osobně
požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž obvodu mají
bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek jsou krajskou pobočkou úřadu práce zařazeny do
evidence uchazečů o zaměstnání.
Dosažitelní uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce jsou evidovaní uchazeči (včetně občanů EU
a EHP), kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa,
protože nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání (nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu,
nepobírají peněžitou pomoc v mateřství, hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, nejsou
v pracovní neschopnosti, nejsou zařazeni do rekvalifikačních kurzů a nevykonávají krátkodobé zaměstnání).
Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce
ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
Pracovními místy v evidenci úřadu práce se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na
která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci
agentury práce (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 35).
Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační
složka státu, která je účetní jednotkou. Ekonomické subjekty jsou evidovány v Registru ekonomických
subjektů, který je vytvářen a spravován Českým statistickým úřadem a využíván především pro přípravu
a realizaci statistických zjišťování.
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny
k bydlení a mohou svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Dokončené byty jsou byty
v dokončených budovách, které vyžadovaly stavební ohlášení nebo povolení anebo byla stavba prováděna
na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem a lze je užívat na
základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
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