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Šárka Palcrová, Václav Toušek: Labour Force Sample Survey data and their use in 
regional geopraphical research 
In December 1992 Labour Force Sample Survey (LFSS) was instituted in the Czech Republic. 
Its results enable comparison of situation at the labour market in our country with most countries 
not only developed but also with transforming economy. Even if the data are issued only for the 
CR, cohesion regions and regions, they can be used also in the regional geographical research. 
Regional level data are however often loaded with errors so interpretation of LFSS results has to 
be often conditioned. Authors present some fault LFSS results in the contribution. 
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V nedávné minulosti byl základním zdrojem informací o zam�stnanosti v odv�tvích 
národního hospodá�ství v územích �R, v krátkodobé �tvrtletní a ro�ní periodicit� (ve 
vybraných odv�tvích i m�sí�ní), systém podnikového výkaznictví (Š. PALCROVÁ, 2007). 
Tento systém navíc dopl�ovaly každý rok sestavované bilance zdroj� a rozd�lení 
pracovních sil, využívající též n�které další, p�evážn� administrativní zdroje dat (za 
svobodná povolání, za samostatn� �inné osoby, za placené funkcioná�e národních výbor� 
apod.). Systém podnikového výkaznictví v daných podmínkách pln� vyhovoval. 
Výkaznictví bylo vzhledem ke zna�né velikosti podnik�, a tím i jejich nep�íliš vysokému 
po�tu vy�erpávající, s p�ijatelnou v�rohodností vykazovaných dat, navíc s p�ímými 
vazbami na výkony, mzdové a ostatní podnikové náklady. Ke slušné úrovni podnikového 
výkaznictví p�ispívala také evidence podrobných metodických pokyn� úst�edních 
statistických orgán�, upravujících nejen obsah, ale v ur�ité dob� i formu podnikové 
evidence a systém kódování dat pro ú�ely automatického zpracovávání podnikových 
výkaz�.  

 
V p�ípad� struktury zam�stnanosti se jednalo o ro�ní �i �tvrtletní výkazy o práci (Práce 

3-01 a Práce 3-04). Informace z ro�ních výkaz� o práci �SÚ sám zpracovával do úrovn� 
okres� a zve�ej�oval pravideln� v publikaci „Pracovníci a mzdové fondy socialistického 
sektoru národního hospodá�ství v krajích a okresech podle odv�tví národního 
hospodá�ství v �SR“.  

 
Období ekonomické transformace po politických a spole�enských zm�nách roku 1989 

však velmi rychle toto, pro naši statistiku „idylické“ období, ukon�ilo (Š. Palcrová, V. 
Toušek, 2003). Vznik soukromého sektoru byl na jedné stran� doprovázen št�pením 
d�ív�jších velkých státních podnik� na menší jednotky. Na stran� druhé rozvíjející se 
sektor drobných soukromých podnikatel� (fyzických osob) brzy znamenal, p�i tehdejších 
metodách zjiš�ování a zpracování dat, prakticky nezvládnutelný po�et jednotek (v té dob� 
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bez jakékoliv zpravodajské povinnosti). �eská statistika na tuto skute�nost reagovala 
p�ijetím dvou základních opat�ení, která m�la úzkou návaznost na zkušenosti zemí 
s vysp�lou statistikou práce v systému tržního hospodá�ství. Prvním m�lo být 
zdokonalení systému podnikového výkaznictví s využitím r�zných dopo�tových metod 
za malé podniky a druhým bylo zavedení zcela nového druhu zjiš�ování – výb�rových 
šet�ení pracovních sil (VŠPS), provád�ných �tvrtletn� u domácností a postihujících 
v zásad� (s ur�itými výhradami) plnou zam�stnanost v �eské ekonomice. 

 
První avizované opat�ení �eské statistiky nedosáhlo adekvátních výsledk�, nebo� data 

o  tzv. plné zam�stnanosti podle jednotlivých odv�tví byla na okresní úrovni oficiáln� 
publikována pouze do roku 1996 („Zam�stnanost v civilním sektoru národního 
hospodá�ství podle kraj� a okres� �R“) a poté �SÚ od dalšího zve�ej�ování dat o plné 
zam�stnanosti a její struktu�e upustil (nezvládnutí dopo�tových metod). Pozd�ji, a to až 
do konce roku 2001, �SÚ poskytoval informace o struktu�e zam�stnaných, a to až do 
úrovn� okres�,  zhruba za dv� t�etiny pracujících (publikace �SÚ „Eviden�ní po�et 
zam�stnanc� a jejich mzdy v krajích a okresech �R“). Zrušení výkaz� Práce 3-01 v roce 
2002 znamenalo, že naše statistika rezignovala na poskytování informací o zam�stnanosti 
na nižší než krajské úrovni. Odhady o struktu�e plné zam�stnanosti vznikající za pomoci 
n�kterých jiných statistických výkaz� jsou publikovány pouze za území celé �R 
(publikace �SÚ „�asové �ady základních ukazatel� statistiky práce 1948 – 2006“). 
Struktura je však podrobná, tedy nejen za jednotlivá odv�tví (nap�. pr�mysl), ale také za 
díl�í pododv�tví �i obory (nap�. potraviná�ský pr�mysl, textilní pr�mysl atd.).  

 
Zavedení výb�rových šet�ení pracovních sil se na druhé stran� osv�d�ilo a v sou�asné 

dob� jsou u nás k dispozici data odpovídající platným mezinárodním standard�m 
Eurostatu a Mezinárodní organizace práce (ILO). Význam dat zjiš�ovaných výb�rovými 
šet�eními však není pro regionáln� geografický výzkum až tak velký, nebo� poskytují 
údaje o zam�stnanosti pouze do úrovn� kraj�. Výb�rový soubor v �R zahrnuje více než 
26 tis. byt� (asi 0,7 % trvale obydlených byt�), v nichž je šet�eno více než 70 tis. 
respondent� všech v�kových skupin. Z nich je tém�� 60 tis. ve v�ku 15 a více let. Tento 
rozsah souboru umož�uje dle �SÚ získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na 
úrovni republiky a s relativn� dostate�nou spolehlivostí i odhady regionálních a krajských 
hodnot. Výsledky VŠPS statistika publikuje od po�átku roku 1993 �ty�ikrát ro�n� a od 
roku 2000 vydává v ro�ní periodicit� také publikaci „Trh práce v �eské republice“, ve 
které jsou mj. uvád�ny i ro�ní pr�m�ry zam�stnaných v jednotlivých odv�tvích od roku 
1993, a to až do úrovn� kraj�.  

 
Data z výb�rových šet�ení o zam�stnanosti a nezam�stnanosti se v posledních letech 

využívají pro pot�eby strategických dokument�, jako jsou nap�. regionální opera�ní 
programy nebo programy rozvoje kraj�. Auto�i t�chto programových dokument� si však 
neuv�domují, že publikované údaje o struktu�e zam�stnaných a nezam�stnaných 
nemusejí pln� odpovídat realit�, a to dokonce i na celostátní úrovni. Asi t�žko lze 
vysv�tlit n�které poklesy �i nár�sty po�tu zam�stnaných za jednotlivá odv�tví národního 
hospodá�ství. V oficiálních publikacích nap�. �SÚ uvád�l, že b�hem roku 1998 poklesl 
po�et zam�stnaných ve školství z 306,4 tis. na 289,0 tis. (tedy o 17,4 tis., tj. 5,7 %). 
B�hem roku 2003 byl tento pokles ješt� výrazn�jší, a to z 309,1 tis. na 287,8 tis. (o 21,3 



  157 

tis., tj. 6,9 %). Z �asových �ad �SÚ však také plyne, že odv�tví výroba a rozvod energií a 
vody zaznamenalo b�hem roku 1999 pokles po�tu pracovník� z 93,3 tis. na 83,7 tis., 
v dalším roce dokonce na 77,5 tis., ale na konci roku 2001 již �SÚ uvádí, že v tomto 
odv�tví pracuje 87,3 tis. pracovník� (ro�ní nár�st o 9,8 tis., tj. o 12,6 %).  

 
Na úrovni krajské lze u odv�tví zaznamenat rozdíly daleko vyšší (viz p�íklady za 

Jihomoravský a Plze�ský kraj):  

Tab. 1. Zam�stnanost v n�kterých odv�tvích Jihomoravského kraje dle VŠPS (1999 - 2002) 
Odv�tví (v tis.) 1999 2000 2001 2002 

Lesnictví a vodní hospodá�ství 4,8 3,3 2,8 4,0 
T�žba nerostných surovin 2,5 3,0 2,5 1,8 
Finan�ní zprost�edkování 8,0 10,5 9,8 7,5 

Pramen: �SÚ. 2007. Trh práce v  �R 1993 – 2006, vlastní výpo�ty 
 
Tab. 2. Zam�stnanost v n�kterých odv�tvích Jihomoravského kraje dle VŠPS (2001 – 2006) 

Odv�tví (v tis.) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obchod  70,8 75,6 67,4 64,4 64,9 65,0 
Ve�ejná správa  39,3 33,2 34,4 30,0 34,7 35,5 
Školství 39,4 41,4 36,8 34,4 34,6 38,6 

Pramen: �SÚ. 2007. Trh práce v  �R 1993 – 2006, vlastní výpo�ty 
 
Tab. 3. Zam�stnanost v n�kterých odv�tvích Plze�ského kraje dle VŠPS (2001 – 2006) 

Odv�tví (v tis.) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Služby pro podniky 13,6 14,0 11,3 11,1 14,1 17,3 
Ve�ejná správa 19,9 18,9 20,6 19,5 18,1 21,3 
Zdravotní a sociální pé�e 16,1 14,1 19,6 17,7 16,9 16,4 

Pramen: �SÚ. 2007. Trh práce v  �R 1993 – 2006, vlastní výpo�ty 
 

Jak se vyhnout používání mén� p�esných odhad�? Vybraná výzkumná pracovišt�, 
která se zabývají regionální strukturou zam�stnanosti, se pokouší odhadnout po�et 
pracovník� v jednotlivých odv�tvích pomocí „Registru ekonomických subjekt�“. Ten 
mimo jiné obsahuje i informaci o po�tu pracovník� v každém ekonomickém subjektu, ale 
pouze v zakódované podob� (kód znamená interval, nap�. 1 - 5 pracovník�, 6 - 9 
pracovník�, atd., se vzr�stajícím po�tem pracovník� se interval logicky rozši�uje). �ada 
odborník� si však neuv�domuje, že data jsou publikována za celý podnik a není v�bec 
p�ihlíženo ke konkrétnímu místu pracovišt�. �eský statistický ú�ad pracuje v 
ekonomických statistikách dosud pouze s jednotkou typu „podnik“, která je ztotožn�na s 
jednotkami typu „Legal Unit“ a „Enterprise“. V sou�asné dob� �SÚ však již p�ipravuje 
zavedení dalších dvou typ� statistických jednotek: „�innostní jednotka“ - Kind of 
Aktivity Unit (KAU) a „místní jednotka“ - Local Unit (LU), za které jsou rovn�ž 
v Evropské unii v n�kterých p�ípadech požadovány regionáln� �len�né údaje. Zjiš�ování 
za tyto jednotky cht�l p�vodn� �SÚ provád�t již v roce 2003. Bohužel, povodn� v roce 
2002 paralyzovaly �innost �SÚ, takže uvedené zjiš�ování bylo odloženo na pozd�jší 
dobu. Dosud se to však nezda�ilo. Nicmén� výše uvedeným zp�sobem provád�né odhady 
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mají svoji cenu a jsou v sou�asnosti prakticky jediné na našem území, které nám mohou 
vypovídat o struktu�e zam�stnanosti za menší územní jednotky, jako jsou okresy, správní 
obvody obcí s rozší�enou p�sobností apod.  

 
Informace o struktu�e zam�stnanosti v území lze však získat p�ece jenom i jiným 

zp�sobem, a to p�ímým dotazováním u zam�stnavatelských subjekt�. Ty mají dle zákona 
o zam�stnanosti ur�itou povinnost poskytovat územn� p�íslušným ú�ad�m práce vybrané 
údaje o sob�, a to v souvislosti s monitoringem trhu práce realizovaným jednotlivými 
ú�ady. Této možnosti jako jeden z prvních využil Ú�ad práce Brno-m�sto, který již v roce 
2001 zahájil ve spolupráci s Magistrátem m�sta Brna rozsáhlý pr�zkum zam�stnanosti ve 
m�st� Brn�. Zpracováním výsledk� tohoto pr�zkumu bylo pov��eno Centrum 
regionálního rozvoje MU v Brn� (dále jen Centrum). Úsp�ch dotazníkového šet�ení 
provedeného brn�nským ú�adem práce povzbudil k aktivit� v této oblasti také odbor 
regionálního rozvoje Krajského ú�adu Jihomoravského kraje, který zaštítil pr�zkum 
zam�stnanosti v celém kraji k 31.12.2003. Od té doby okresní ú�ady práce 
v Jihomoravském kraji realizují za koordinace Krajského ú�adu každoro�n� tento 
výzkum v m�síci lednu. Pr�zkum zahrnuje asi 50 % všech zam�stnaných v kraji, takže 
reprezentativnost získaných dat je daleko vyšší, než je tomu v p�ípad� Výb�rového 
šet�ení pracovních sil.  

 
Dotazníkové šet�ení se nezam��uje pouze na zjiš�ování po�tu pracovník� 

v jednotlivých podnicích, která umož�ují analyzovat zam�stnanost nejen z hlediska 
odv�tví národního hospodá�ství, ale také z hlediska vlastnictví a také z hlediska velikosti 
ekonomických subjekt�. Zjišt�ná data umož�ují navíc analyzovat strukturu zam�stnanosti 
podle pohlaví, vzd�lání a hlavních t�íd klasifikace zam�stnanosti KZAM. Sou�ástí 
dotazníku jsou otázky týkající se minulého a p�edpokládaného vývoje zam�stnanosti. 
Výsledky získané tímto zp�sobem v p�ípad� Jihomoravského kraje dokazují, že struktura 
zam�stnanosti podle odv�tví se tak rychle, jak vyplývá z výsledk� výb�rových šet�ení 
�SÚ, nem�ní. 
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