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Základní informace o ISPV
Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování
výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření.
Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hrubá měsíční mzda (plat) a hodinový výdělek.
Šetření je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings
Survey“, viz nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Gestorem
šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). K průběhu šetření a k výstupům
se vyjadřuje komise, složená ze zástupců MPSV, Českého statistického úřadu (ČSÚ),
Ministerstva financí, České národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů,
Svazu průmyslu a dopravy ČR, CERGE-EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Zpracovatelem ISPV
je TREXIMA, spol. s r.o. (www.trexima.cz).
Šetření ISPV sleduje výdělky ve mzdové i platové sféře. Ve mzdové sféře je zjišťování
prováděno pod názvem „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ a je zařazeno do programu
statistických zjišťování vyhlášených ČSÚ ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (viz
příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020)
a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Čtvrtletně jsou zjišťovány základní údaje
o mzdách, pracovní době a počtu zaměstnanců. Pololetně jsou navíc zjišťovány podrobné
údaje o mzdách, hodinových výdělcích a pracovní době jednotlivých zaměstnanců. Zdrojem
dat pro platovou sféru jsou Informační systémy o platu a služebním příjmu (ISPSP), které jsou
spravovány Ministerstvem financí a jsou realizovány s pololetní periodou. Informační systémy
o platu a služebním příjmu zahrnují Informační systém o platu (ISP), Informační systém o platu
státních zaměstnanců (ISPSZ), Informační systém o služebním platu vojáků z povolání (ISSPV)
a Informační systém o služebním příjmu (ISSPr).
Publikace ISPV o mzdách a pracovní době je v odvětvovém třídění vydávána každé
čtvrtletí. V každém sudém čtvrtletí je publikace rozšířena o informace o hodinových výdělcích.
Vedle čtvrtletních publikací vycházejí vždy za 1. pololetí a za celý rok publikace za mzdovou
a platovou sféru s údaji o mzdách a pracovní době v podrobných klasifikacích, zejména
podle jednotlivých zaměstnání. Jednou ročně jsou v rámci „Regionální statistiky ceny práce“
(RSCP) vydávány publikace za jednotlivé kraje ČR.
Výsledkové publikace ISPV ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici
na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz/web/cz/informacni-system-o-prumernemvydelku-ispv-). Regionální statistika je zveřejňována taktéž na stránkách MPSV
(www.mpsv.cz/web/cz/statistika-vydelku). Všechny výsledkové publikace, aktuální studie
a analýzy z oblasti odměňování nabízí portál www.ispv.cz. Ten zároveň slouží jako podpora
respondentům ISPV, kteří zde naleznou všechny potřebné informace a podpůrné nástroje pro
zasílání dat.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí děkuje všem respondentům šetření za přípravu
vstupních dat pro šetření. Svědomitý přístup respondentů a dodržování termínů pro předání
dat umožňují pravidelně uveřejňovat tuto publikaci.

Základní metodické přístupy
Tato publikace přináší charakteristiky hrubé měsíční mzdy a pracovní doby získané
za mzdovou sféru v rámci šetření ISPV (ISPV-MZS). V ISPV se zařazují do mzdové sféry
ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Primárním výsledkem ISPV jsou statistiky mzdové úrovně jednotlivých zaměstnání v ČR
(od roku 2011 v klasifikaci CZ-ISCO), dále statistiky mezd a pracovní doby v členění
podle charakteristik zaměstnance i zaměstnavatele.
Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je ISPV dalším zdrojem informací o mzdách a platech
v České

republice.

Výkaznictví

ČSÚ

sbírá

údaje

o evidenčním

počtu

zaměstnanců

a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění
podle podnikových charakteristik. Jeho účelem je makroekonomický pohled na jednotlivá
odvětví ekonomiky v rámci dlouhé časové řady. Naproti tomu údaje z ISPV slouží primárně
k porovnávání mzdové úrovně jednotlivých skupin zaměstnanců – při znalosti mzdové
diferenciace, mzdových složek, pracovní doby – mezi sebou v podrobné klasifikaci
zaměstnání CZ-ISCO a v různých krajích. Navíc umožňuje standardizované srovnání
mezi jednotlivými zeměmi EU. Při srovnání výsledků průměrných mezd ČSÚ a ISPV je třeba
vzít v úvahu rozdílný způsob přepočtu zaměstnanců (na plné úvazky podle ČSÚ a na plnou
placenou dobu podle ISPV).
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Popis publikovaných tabulek
Tabulky v publikaci jsou rozděleny podle sledovaných ukazatelů do dvou základních
okruhů. Charakteristiky hrubé měsíční mzdy, struktura mzdy a průměrná placená doba jsou
v tabulkách s označením MZS-Mx a charakteristiky měsíční odpracované a neodpracované
doby v tabulkách s označením MZS-Tx.
Tabulky typu Mx obsahují údaj o počtu zaměstnanců přepočteném podle placených měsíců
(podrobnější

vysvětlení

v kapitole

3.1

Technického

dodatku),

dále

nejvýznamnější

charakteristiky mzdové diferenciace (viz tabulka níže), průměrnou mzdu a její složení (podíl
odměn, příplatků a náhrad) a odpovídající měsíční placenou dobu.
Tabulky typu Tx obsahují údaj o počtu zaměstnanců přepočteném podle evidenčních měsíců
(podrobnější vysvětlení v kapitole 3.2 Technického dodatku), dále průměrnou měsíční pracovní
dobu s výší přesčasu a neodpracovanou dobu s dobou dovolené a nemoci.
Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách:
1. decil
1. kvartil
Medián

3. kvartil
9. decil
Průměr

První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot
sledovaného znaku.
První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot
sledovaného znaku.
Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady
hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než
medián a druhá polovina je vyšší než medián.
Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot
sledovaného znaku.
Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších
hodnot sledovaného znaku.
Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický
průměr sledovaného znaku.

Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách:
Neuvedeno
*

Označení „Neuvedeno“ specifikuje kategorii zaměstnanců,
u které nebyl uveden kód příslušného třídícího znaku.
Symbol „*“ označuje nezveřejnitelný údaj z důvodu malého
počtu zaměstnanců (méně než 50).
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Komentář k výsledkům za rok 2020
Základní údaje o mzdách
Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2020
ve mzdové sféře vyplývá růst průměrné i mediánové hrubé měsíční mzdy. Medián hrubé
měsíční mzdy dosáhl v roce 2020 výše 31 579 Kč, meziročně vzrostl o 4,8 %. Průměrná
hrubá měsíční mzda dosáhla úrovně 37 627 Kč, a zvýšila se tak o 4,9 %. Rozdíl
mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem hrubé měsíční mzdy v roce 2020 činil
6 048 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdy v rozpětí 17 997 Kč až 59 727 Kč
za měsíc, decilový poměr byl 3,3 (poměr hodnoty devátého a prvního decilu).

Mzdy podle pohlaví a věku
Z hlediska pohlaví rostly hrubé měsíční mzdy rychleji ženám než mužům. Avšak úroveň
mezd žen je stále nižší než úroveň mezd mužů. Medián hrubé měsíční mzdy u žen činil
28 101 Kč (meziroční nárůst o 5,4 %), medián hrubé měsíční mzdy u mužů byl vyšší
o 6 112 Kč a dosáhl úrovně 34 213 Kč (meziroční nárůst o 3,7 %). Nejvyšší mediánová
hrubá měsíční mzda byla zaznamenána pro obě pohlaví u věkové kategorie 30 – 39 let.
U žen medián hrubé měsíční mzdy pro tuto věkovou kategorii dosahoval 29 858 Kč. U mužů
ve věku 30 – 39 let medián hrubé mzdy činil 36 108 Kč za měsíc.

Mzdy podle vzdělání
Nejvyšší mzdy pobírali vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, mediánová hrubá měsíční
mzda u nich byla 48 018 Kč. Nejméně měli zaměstnanci se základním a nedokončeným
vzděláním (medián 25 405 Kč/měs). Středoškoláci s maturitou si vydělali více
(32 627 Kč/měs) než zaměstnanci bez maturity (28 359 Kč/měs), ale méně než zaměstnanci
s vyšším odborným a bakalářským vzděláním (37 850 Kč/měs). U vysokoškoláků se očekává
i vyšší decilový poměr, který činil 4,5. Ostatní dosažená vzdělání jsou ve mzdách méně
variabilní a decilový poměr např. u nejpočetnější skupiny středoškoláků bez maturity
dosahoval úrovně 2,5.

Mzdy podle odvětví
Ve většině odvětvových sekcích mzdové sféry dochází k růstu mediánu i průměru hrubé
měsíční mzdy.
Nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán v odvětví „informační
a komunikační činnosti“ (13 746 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd
mzdové sféry byl vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (+14,3 %), „administrativní
a podpůrné činnosti“ (+10,1 %), „informační a komunikační činnosti“ (+6,8 %), nejvyšší
pokles byl v odvětvích „činnosti v oblasti nemovitostí“ (-3,8 %) a „kulturní, zábavní a rekreační
činnosti“ (-3,5 %).

Mzdy podle zaměstnání CZ-ISCO
V roce 2020 dosáhl medián hrubých měsíčních mezd manuálních pracovníků 27 630 Kč
a zvýšil se tak proti stejnému období minulého roku o 4,8 %. Medián hrubých měsíčních mezd
nemanuálních pracovníků vzrostl o 4,4 % na 38 413 Kč.
WWW.ISPV.CZ

10

Úvodní

část

Z pohledu CZ-ISCO je nejlépe placena hlavní třída „řídící pracovníci“ (medián
65 923 Kč/měs). Mzdy těmto pracovníkům meziročně vzrostly o 6,2 % a decilový poměr
dosáhl hodnoty 5,5. Mzdy „specialistům“ meziročně vzrostly o 4,3 % na 50 580 Kč měsíčně.
Nejvyšší počet zaměstnanců přepočtený na placené měsíce podle hlavních tříd CZ-ISCO byl
zaznamenán u „technických a odborných pracovníků“, a to 614,6 tis., jejich mediánová
mzda dosahovala úrovně 36 987 Kč za měsíc (nárůst o 3,7 %). Zaměstnanci pracující jako
„obsluha strojů a zařízení, montéři“ byli druzí nejpočetnější (572,2 tis.), medián mezd těchto
pracovníků byl 29 793 Kč měsíčně (nárůst o 4,0 %). Nejnižší mzdy pobírali „pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci“, mediánová hrubá měsíční mzda u nich byla 20 528 Kč
za měsíc, meziročně vzrostla o 7,2 % a decilový poměr dosáhl hodnoty 2,2. Dále si nejméně
vydělali „pracovníci ve službách a prodeji“ (23 273 Kč/měs, meziroční růst o 8,0 %)
a „kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství“ (26 195 Kč/měs, nárůst
o 5,6 %).

Odměny
Z hlediska podílu odměn ve mzdě ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře
tvořily v roce 2020 odměny 15,7 % průměrné mzdy. Podíl odměn na průměrné mzdě
u manuálních pracovníků činil 14,6 % a u nemanuálních pracovníků se podílel na průměrné
mzdě 16,5 %. Podle hlavních tříd byl ve sledovaném období zaznamenán nejvyšší podíl
odměn u „řídících pracovníků“ (průměrně 20,8 % mzdy) a u „kvalifikovaných pracovníků
v zemědělství, lesnictví a rybářství“ (17,0 % mzdy). Nejnižší podíl odměn byl vykázán
u „pracovníků ve službách a prodeji“ (10,6 % mzdy) a u „pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků“ (11,9 % mzdy).

Odpracovaná a neodpracovaná doba
S vývojem mezd úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. V roce
2020 odpracovali zaměstnanci v průměru 139,6 hodiny za měsíc, z toho 3,0 přesčasových
hodin. Průměrný počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu
dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování
člena rodiny atd. Nemoc zahrnuje pouze hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní
neschopnosti, nepokrývá však ošetřování člena rodiny. Ve mzdové sféře činila průměrná
neodpracovaná doba 34,0 hodiny měsíčně.

Odpracovaná doba a neodpracovaná doba podle pohlaví
Muži měli vyšší průměrnou měsíční odpracovanou dobu, a to 142,1 hodiny, z toho
3,7 přesčasových hodin, ženy odpracovaly v průměru 135,9 hodiny za měsíc, z toho
1,9 přesčasových hodin. Ženy měly v průměru více neodpracované doby (36,7 hodiny
za měsíc) než muži (32,1 hodiny za měsíc). Muži měli více hodin dovolené (průměrně
14,3 hodiny za měsíc) než ženy (průměrně 14,1 hodiny za měsíc). Ženy byly v průměru více
nemocné (9,7 hodiny za měsíc) než muži (7,1 hodiny za měsíc). Nejvyšší měsíční
odpracovaná doba v rámci věkových skupin (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) byla
zaznamenána u mužů ve věku 40 – 49 let, byla o 0,8 hodiny vyšší oproti průměrné
odpracované době mužů. Ženy odpracovaly nejvíce ve věkové kategorii 60 a více let,
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odpracovaná doba byla v průměru o 2,4 hodiny měsíčně vyšší než průměrná odpracovaná
doba žen.

Odpracovaná doba a neodpracovaná doba podle zaměstnání CZ-ISCO
Více odpracované doby měli v průměru nemanuální pracovníci (143,3 hodiny za měsíc)
než manuální pracovníci (136,2 hodiny za měsíc). Přesčasových hodin, které jsou součásti
odpracované doby, měli naopak více manuální pracovníci (průměrně 4,3 hodiny za měsíc)
než nemanuální pracovníci (průměrně 1,4 hodiny za měsíc). U manuálních pracovníků činila
neodpracovaná doba v průměru 37,8 hodiny za měsíc. Nemanuální pracovníci nebyli v práci
dle výše popsaných důvodů v průměru 29,7 hodiny za měsíc. Nemanuální pracovníci byli
nemocní průměrně 4,5 hodiny za měsíc, měli však více hodin dovolené (průměrně
14,9 hodiny za měsíc), manuální pracovníci byli nemocní průměrně 11,5 hodiny za měsíc
a měli průměrně 13,6 hodiny dovolené za měsíc.
Podle CZ-ISCO nejvíce hodin průměrně za měsíc odpracovali zaměstnanci hlavních tříd
„kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství“ (148,0 hodiny za měsíc z toho
5,2 přesčasových
hodin)
a „řídící
pracovníci“
(145,1 hodiny
za měsíc
z toho
0,9 přesčasových hodin). Nejméně hodin odpracovali „obsluha strojů a zařízení, montéři“
(134,6 hodiny za měsíc z toho 5,7 přesčasových hodin) a „pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci“ (136,4 hodiny za měsíc z toho 2,8 přesčasových hodin). „Obsluha strojů
a zařízení, montéři“ vykazovali nejvíce neodpracované doby (39,4 hodiny za měsíc) společně
s „pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky“ (37,4 hodiny za měsíc). Nejmenší absenci
měli „řídící pracovníci“ (27,7 hodiny za měsíc) a „specialisté“ (28,5 hodiny za měsíc).

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV
Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat vliv epidemie COVID-19
na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců. Při meziročním
srovnání dat za rok 2020 a 2019 se vliv epidemie ukazuje částečně, protože epidemie se
začala projevovat až koncem 1. čtvrtletí 2020.
Meziročně se snížil počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 167,6 tisíc
(5,5 %) a snížila se odpracovaná doba o 6 hodin za měsíc. Naopak výrazně narostla celková
neodpracovaná doba, o 6,2 hodiny za měsíc, průměrná měsíční absence z důvodu nemoci
pak o 1,3 hodiny za měsíc.
Napříč odvětvími se epidemie projevovala různě v závislosti na vládních opatřeních, které
se dotkly především odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní
a rekreační činnosti“. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ se meziročně snížil
počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 24,1 tisíc (22,2 %) a v odvětví
„kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 2,6 tisíc (11,7 %). Z hlediska odpracované doby
nastal nejvyšší pokles rovněž v těchto dvou odvětvích, konkrétně v „ubytování, stravování
a pohostinství“ se snížila odpracovaná doba o 22 hodin za měsíc (14,8 %) a v odvětví
„kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 22,8 hodiny za měsíc (15 %). Nejvyšší nárůst
neodpracované doby byl v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“, o 22,2 hodiny
za měsíc (93,8 %), a v „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“, o 21,1 hodiny za měsíc
(96,4 %).
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.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYt









.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtU\EiŒVWYtDP\VOLYRVWL





























ęHPHVOQtFLDRSUDYiŒL



ęHPHVOQtFLDNYDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLQDVWDYEiFK NURPĹHOHNWULNiŒŝ



.RYRGĹOQtFLVWURMtUHQŖWtGĹOQtFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK



3UDFRYQtFLYREODVWLXPĹOHFNŢFKDWUDGLĴQtFKŒHPHVHODSRO\JUDILH









3UDFRYQtFLYRERUXHOHNWURQLN\DHOHNWURWHFKQLN\









=SUDFRYDWHOpSRWUDYLQGŒHYDWH[WLOXDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK







2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtPRQWpŒL









2EVOXKDVWDFLRQiUQtFKVWURMŝD]DŒt]HQt









0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝD]DŒt]HQt









ęLGLĴLDREVOXKDSRMt]GQŢFK]DŒt]HQt







3RPRFQtDQHNYDOLILNRYDQtSUDFRYQtFL
















































8NOt]HĴLDSRPRFQtFL



3RPRFQtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtDU\EiŒVWYt



3RPRFQtSUDFRYQtFLWĹŦE\VWDYHEQLFWYtYŢURE\GRSUDY\DSŒtERERUHFK



3RPRFQtSUDFRYQtFLSŒLSŒtSUDYĹMtGOD



3UDFRYQtFLVRGSDG\DRVWDWQtSRPRFQtSUDFRYQtFL
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1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVSROHĴQRVWt NUSROLWLFNŢFK]iMPRYŢFKDSŒtEX]QŢFKRUJDQL]DFt





1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpYHONŢFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt





1HMY\ŖŖtSŒHGVWDYLWHOpVWŒHGQtFKVSROHĴQRVWtDLQVWLWXFt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQFt NURPĹILQDQĴQtFKDSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE





(NRQRPLĴWtDILQDQĴQtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLHNRQRPLN\DILQDQFt NUILQDQĴQtFKSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYtDNRQWUROLQJX





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLOLGVNŢFK]GURMŝ





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQiOQt





2VWDWQtŒtGtFtSUDFRYQtFLVSUiY\SRGQLNXDGPLQLVWUDWLYQtFKDSRGSŝUQŢFKĴLQQRVWt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLNYDOLW\DFHUWLILNDFHV\VWpPŝŒt]HQt ,62













ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLREFKRGXPDUNHWLQJXDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
2EFKRGQtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp
ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLREFKRGX





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLPDUNHWLQJX





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLYŢ]NXPXDYŢYRMH





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLWHFKQLFNpKRUR]YRMH





ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtP\VOLYRVWLDYREODVWLŦLYRWQtKRSURVWŒHGt





ętGtFtSUDFRYQtFLY]HPĹGĹOVWYtD]DKUDGQLFWYt









ętGtFtSUDFRYQtFLYSUŝP\VORYpYŢUREĹ
9ŢUREQtDWHFKQLĴWtQiPĹVWFL ŒHGLWHOp YSUŝP\VORYpYŢUREĹ
ętGtFtSUDFRYQtFLYH]SUDFRYDWHOVNpPSUŝP\VOX









ętGtFtSUDFRYQtFLYHQHUJHWLFH





ętGtFtSUDFRYQtFLYWĹŦEĹDJHRORJLL





ętGtFtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYtD]HPĹPĹŒLFWYt





ętGtFtSUDFRYQtFLVWDYHEQtKRSURYR]X





ętGtFtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹORJLVWLFHDSŒtEX]QŢFKRERUHFK





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]iVRERYiQtDQiNXSX





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLVNODGRYiQt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLGRSUDY\





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLORJLVWLN\





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLLQIRUPDĴQtFKDNRPXQLNDĴQtFKWHFKQRORJLt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLLQIRUPDĴQtFKWHFKQRORJLtDĴLQQRVWt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt





3ULPiŒLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSpĴHRVHQLRU\





ętGtFtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL NURPĹSpĴHRVHQLRU\





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLY]GĹOiYiQt





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQĴQtFKDSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLILQDQĴQtFKVOXŦHE





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYDFtFKVOXŦHE





ętGtFtSUDFRYQtFLNQLKRYHQPX]HtYREODVWLSUiYDDEH]SHĴQRVWLDYGDOŖtFKREODVWHFK





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLXE\WRYDFtFKVOXŦHE





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLVWUDYRYDFtFKVOXŦHE
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ętGtFtSUDFRYQtFLYPDORREFKRGĹDYHONRREFKRGĹ

KUXEiPĹVtĴQt
P]GD
PHGLiQ
.ĴPĹV





ętGtFtSUDFRYQtFLYPDORREFKRGĹ





ętGtFtSUDFRYQtFLYHYHONRREFKRGĹ





ętGtFtSUDFRYQtFLYREODVWLNXOWXU\Y\GDYDWHOVWYtVSRUWXD]iEDY\





ętGtFtSUDFRYQtFLFHVWRYQtFKNDQFHOiŒtQHPRYLWRVWtRSUDYiUHQVNŢFKRVREQtFKDMVOXŦHE





)\]LFLDDVWURQRPRYp





9Ţ]NXPQtDYŢYRMRYtYĹGHĴWtSUDFRYQtFLYHI\]LNiOQtFKRERUHFK





&KHPLFL NURPĹFKHPLFNpKRLQŦHQŢUVWYt





6SHFLDOLVWpYREODVWLPDWHPDWLN\VWDWLVWLN\DSRMLVWQpPDWHPDWLN\





%LRORJRYpERWDQLFL]RRORJRYpDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp





6SHFLDOLVWpYREODVWL]HPĹGĹOVWYtOHVQLFWYtU\EiŒVWYtDYRGQtKRKRVSRGiŒVWYt

















6SHFLDOLVWpYREODVWLSUŝP\VORYpKRLQŦHQŢUVWYtDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK
6SHFLDOLVWpYREODVWLORJLVWLN\
6SHFLDOLVWpYREODVWLGRSUDY\
6WDYHEQtLQŦHQŢŒL
6SHFLDOLVWpYREODVWLSUŝP\VORYpHNRORJLH
6WURMQtLQŦHQŢŒL













6WURMQtLQŦHQŢŒLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL





&KHPLĴWtLQŦHQŢŒLDVSHFLDOLVWpYSŒtERGRUHFK JXPiUSODVWLNSRWUDYYRGiUDSRG





'ŝOQtKXWQtVOpYiUHQŖWtLQŦHQŢŒL





,QŦHQŢŒLYRVWDWQtFKRERUHFK WH[WLOQtNRŦHGĹOQŢSRO\JUDILFNŢGŒHYDŒVNŢDSRG





,QŦHQŢŒLHOHNWURWHFKQLFLDHQHUJHWLFL





,QŦHQŢŒLHOHNWURWHFKQLFLDHQHUJHWLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL





,QŦHQŢŒLHOHNWURQLFL





,QŦHQŢŒLYREODVWLHOHNWURQLFNŢFKNRPXQLNDFt YĴHWQĹUDGLRNRPXQLNDFt





3UŝP\VORYtDSURGXNWRYtGHVLJQpŒLPyGQtQiYUKiŒL





.DUWRJUDIRYpD]HPĹPĹŒLĴL





*UDILFLDYŢWYDUQtFLYPXOWLPpGLtFK





3UDNWLĴWtOpNDŒL





3UDNWLĴWtOpNDŒLSURGRVSĹOp





/pNDŒLVSHFLDOLVWp





/pNDŒLYLQWHUQtFKRERUHFK





/pNDŒLEH]DWHVWDFH NURPĹRERUŝSUDNWLFNpKROpNDŒVWYt





9ŖHREHFQpVHVWU\VHVSHFLDOL]DFt





3RURGQtDVLVWHQWN\VHVSHFLDOL]DFt





=XEQtOpNDŒL





)DUPDFHXWL





)DUPDFHXWLVHVSHFLDOL]DFtSURYHŒHMQpOpNiUHQVWYt





)\]LRWHUDSHXWLVSHFLDOLVWp





6SHFLDOLVWpYREODVWLGLHWHWLN\DYŢŦLY\





6SHFLDOLVWpYREODVWLRĴQtRSWLN\DRSWRPHWULH





6SHFLDOLVWpYREODVWL]GUDYRWQLFWYtMLQGHQHXYHGHQt





8ĴLWHOpQDY\VRNŢFKDY\ŖŖtFKRGERUQŢFKŖNROiFK









9ĹGHĴWtYŢ]NXPQtDYŢYRMRYtSUDFRYQtFLQDY\VRNŢFKŖNROiFK
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'RFHQWLQDY\VRNŢFKŖNROiFK





2GERUQtDVLVWHQWLQDY\VRNŢFKŖNROiFK





8ĴLWHOpRGERUQŢFKSŒHGPĹWŝSUDNWLFNpKRY\XĴRYiQtRGEYŢFYLNXOHNWRŒL





8ĴLWHOpQDVWŒHGQtFKŖNROiFK NURGERUSŒHGPĹWŝ NRQ]HUYDWRŒtFKVW]iNODGQtFKŖNRO





8ĴLWHOpYREODVWLSŒHGŖNROQtYŢFKRY\





6SHFLiOQtSHGDJRJRYpY\FKRYDWHOp NUVSHFY]GĹOSRWŒHE RVWDWQtSHGDJRJRYp









+ODYQt~ĴHWQt





)LQDQĴQtDLQYHVWLĴQtSRUDGFLDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp





%DQNRYQtPDNOpŒL





)LQDQĴQtDQDO\WLFLDVSHFLDOLVWpYSHQĹŦQLFWYtDSRMLŖŘRYQLFWYt





6SHFLDOLVWpYREODVWLVWUDWHJLHDSROLWLN\RUJDQL]DFt





6SHFLDOLVWpSRGSRU\SRGQLNiQtVSUiYFLSURMHNWŝ





6SHFLDOLVWpYREODVWLSHUVRQiOQtKRŒt]HQt





6SHFLDOLVWpYREODVWLY]GĹOiYiQtDUR]YRMHOLGVNŢFK]GURMŝ





6SHFLDOLVWpYREODVWLUHNODP\DPDUNHWLQJXSUŝ]NXPXWUKX





6SHFLDOLVWpYREODVWL~ĴHWQLFWYt

6SHFLDOLVWpYREODVWLPDUNHWLQJX





6SHFLDOLVWpSURVW\NVYHŒHMQRVWt









6SHFLDOLVWpYREODVWLSURGHMHDQiNXSXVWURMŝSŒtVWURMŝD]DŒt]HQt NURPĹ,&7





6SHFLDOLVWpYREODVWLSURGHMHDQiNXSXLQIRUPDĴQtFKDNRPXQLNDĴQtFKWHFKQRORJLt





6\VWpPRYtDQDO\WLFL





9ŢYRMiŒLVRIWZDUX









6SHFLDOLVWpYREODVWLSURGHMHDQiNXSXSURGXNWŝDVOXŦHE NURPĹ,&7

9ŢYRMiŒLZHEXDPXOWLPpGLt
3URJUDPiWRŒLSRĴtWDĴRYŢFKDSOLNDFtVSHFLDOLVWp





6SHFLDOLVWpYREODVWLWHVWRYiQtVRIWZDUXDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





1iYUKiŒLDVSUiYFLGDWDEi]t









6\VWpPRYtDGPLQLVWUiWRŒLVSUiYFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWt
6SHFLDOLVWpYREODVWLSRĴtWDĴRYŢFKVtWt NURPĹVSUiYFŝ





6SHFLDOLVWpYREODVWLEH]SHĴQRVWLGDWDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





$GYRNiWQtNRQFLSLHQWLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





$GYRNiWQtNRQFLSLHQWL





3RGQLNRYtSUiYQLFLRVWDWQtVSHFLDOLVWpYREODVWLSUiYD





3RGQLNRYtSUiYQtFL





6SHFLDOLVWpDUFKLYiŒLNXUiWRŒLDVSUiYFLSDPiWNRYŢFKREMHNWŝ





6SHFLDOLVWpYNQLKRYQiFKDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK





6SHFLDOLVWpYREODVWLHNRQRPLH





6SHFLDOLVWpYREODVWLSRGQLNRYpHNRQRPLH





6RFLRORJRYpDQWURSRORJRYpDVSHFLDOLVWpYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





)LOR]RIRYpKLVWRULFLDSROLWRORJRYp





3V\FKRORJRYp





6SHFLDOLVWpYVRFLiOQtREODVWL





6SHFLDOLVWpYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK





5HGDNWRŒLQRYLQiŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
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9ŢWYDUQtXPĹOFL





+XGHEQtFL]SĹYiFLDVNODGDWHOp





5HŦLVpŒLGUDPDWXUJRYpSURGXNĴQtDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp





7HFKQLFLYFKHPLFNŢFKDI\]LNiOQtFKYĹGiFK NURPĹFKHPLFNpKRLQŦHQŢUVWYt









6WDYHEQtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL





6WDYHEQtWHFKQLFLSŒtSUDY\DUHDOL]DFHLQYHVWLFLQŦHQŢULQJX





6WDYHEQtWHFKQLFLSURYR]Qt









6WDYHEQtWHFKQLFL

(OHNWURWHFKQLFLDWHFKQLFLHQHUJHWLFL
(OHNWURWHFKQLFLDWHFKQLFLHQHUJHWLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL





(OHNWURWHFKQLFLDWHFKQLFLHQHUJHWLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt





7HFKQLFLHOHNWURQLFL
7HFKQLFLHOHNWURQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFL













6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL





6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLWHFKQRORJRYpQRUPRYDĴL





6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWL





6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt









5HYL]QtWHFKQLFLYHVWURMtUHQVWYtWHFKQLFL67.
7HFKQLFLYFKHPLFNpPLQŦHQŢUVWYtDSŒtERERUHFK JXPiUSODVWLNSRWUDYYRGiUDSRG





&KHPLĴWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





'ŝOQtKXWQtVOpYiUHQŖWtWHFKQLFL





7HFKQLFLNDUWRJUDIRYp]HPĹPĹŒLĴLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
7HFKQLFLYRVWDWQtFKRERUHFK WH[WLOQtNRŦHGĹOQŢSRO\JUDILFNŢGŒHYDŒVNŢDSRG
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYREODVWLWĹŦE\KXWQtYŢURE\DVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHYŢUREĹ NURPĹKXWQtYŢURE\DVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHOHNWURWHFKQLFHDHQHUJHWLFH
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWURMtUHQVWYt

























0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYFKHPLLIDUPDFLLDSRWUDYLQiŒVWYt





0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYGŒHYDŒVWYtSDStUHQVWYtDSRO\JUDILL





0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYJXPiUHQVWYtDSODVWLNiŒVWYt









2SHUiWRŒLYHOtQŝQDYŢUREXDUR]YRGHOHNWULFNpHQHUJLHDWHSOD





2SHUiWRŒLYHOtQŝSURFKHPLFNRXYŢUREX NURPĹ]SUDFRYiQtURS\D]HPQtKRSO\QX





2SHUiWRŒLYHOtQŝPRQWiŦQtFKOLQHNYŢURE\SDStUXFHOXOy]\DMLQŢFKYHOtQŝ





7HFKQLFLDODERUDQWLYELRORJLFNŢFKDSŒtEX]QŢFKRERUHFK NURPĹ]GUDYRWQLFNŢFK





0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYt

7HFKQLFLYREODVWL]HPĹGĹOVWYtU\EiŒVWYtDYRGRKRVSRGiŒVWYt





7HFKQLFLYREODVWLOHVQLFWYtDP\VOLYRVWL





3LORWLQDYLJiWRŒLDSDOXEQtWHFKQLFL





ętGtFtOHWRYpKRSURYR]X





(OHNWURWHFKQLFLŒtGtFtFKDQDYLJDĴQtFK]DŒt]HQtOHWRYpKRSURYR]X





7HFKQLFLDDVLVWHQWLSURREVOXKXOpNDŒVNŢFK]DŒt]HQt





2GERUQtODERUDQWLDODERUDWRUQtDVLVWHQWLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt





=GUDYRWQtODERUDQWL
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)DUPDFHXWLĴWtDVLVWHQWL





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWL]XEQtWHFKQLN\RUWRWLN\DSURWHWLN\





9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH





9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH NURPĹGĹWVNŢFKVHVWHU





3RURGQtDVLVWHQWN\EH]VSHFLDOL]DFH





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLUHKDELOLWDFH





)\]LRWHUDSHXWLEH]VSHFLDOL]DFH





3UDNWLFNpVHVWU\





=GUDYRWQLĴWt]iFKUDQiŒL





1XWULĴQtDVLVWHQWLHUJRWHUDSHXWLEH]VSHFLDOL]DFHRVWRGERUQt]GUDYRWQLĴWtSUDFRYQtFL





=SURVWŒHGNRYDWHOpILQDQĴQtFKWUDQVDNFtDILQDQĴQtPDNOpŒL





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHQĹŦQLFWYt





2GERUQtSRUDGFLYSHQĹŦQLFWYt





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYtHNRQRPLN\DSHUVRQDOLVWLN\





2GERUQt~ĴHWQtYŖHREHFQt









2GERUQt~ĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt





2GERUQtSUDFRYQtFLNDONXODFtFHQQiNODGŝDUR]SRĴWŝ





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQDOLVWLN\HNRQRPRYpSUiFH





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLPDWHPDWLN\VWDWLVWLN\DSRMLVWQpPDWHPDWLN\





2GKDGFL]ERŦt]QDOFLDOLNYLGiWRŒL





2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt





2EFKRGQt]iVWXSFL





1iNXSĴt





2GE\WRYtDSŒHSUDYQtDJHQWLFHOQtGHNODUDQWL





2GE\WRYtDJHQWL





2UJDQL]iWRŒLNRQIHUHQFtDXGiORVWt





2GERUQtSUDFRYQtFLSUDFRYQtFKDJHQWXU





5HDOLWQtPDNOpŒL













2GERUQt~ĴHWQtP]GRYt

2EFKRGQtUHNODPDĴQtUHIHUHQWLSUDFRYQtFLSURSDJDFHUHNODP\RVWDWQt]SURVWŒHGNRYDWHOp
3UDFRYQtFLYREODVWLPDUNHWLQJXSURSDJDFHDUHNODP\
2EFKRGQtUHIHUHQWL





9HGRXFtYREODVWLDGPLQLVWUDWLYQtFKDJHQG





9HGRXFt~ŒHGQtNŝYORJLVWLFH





2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWL





2GERUQtSUDFRYQtFLYDGPLQLVWUDWLYĹDVSUiYĹRUJDQL]DFH





2GERUQtDVLVWHQWLYDGPLQLVWUDWLYĹ





2GERUQtSUDFRYQtFLKRVSRGiŒVNpVSUiY\





2GERUQtSUDFRYQtFLRUJDQL]DFHDŒt]HQt





2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt





2GERUQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWLEH]SHĴQRVWLDYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





2GERUQtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL





2GERUQtSUDFRYQtFLYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





6SRUWRYQtWUHQpŒLLQVWUXNWRŒLD~ŒHGQtFLVSRUWRYQtFKNOXEŝ
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+UXEiPĹVtĴQtP]GDSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2

SRĴHW
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)RWRJUDIRYp





$UDQŦpŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





1iYUKiŒL JUDILFL UHNODPQtNRPHUĴQtSURSDJDĴQt





ĝpINXFKDŒLDŖpIFXNUiŒL





2VWDWQtRGERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLXPĹQtDNXOWXU\





7HFKQLFLSURYR]X,&7WHFKQLFLSURJUDPiWRŒL





7HFKQLFLXŦLYDWHOVNpSRGSRU\LQIRUPDĴQtFKDNRPXQLNDĴQtFKWHFKQRORJLt





7HFKQLFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWtDV\VWpPŝ





6SUiYFLZHEX





7HFKQLFLYREODVWLY\VtOiQtDDXGLRYL]XiOQtFK]i]QDPŝ





7HFKQLFLYREODVWLWHOHNRPXQLNDFtDUDGLRNRPXQLNDFt





9ŖHREHFQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFL





6HNUHWiŒL YŖHREHFQt





3UDFRYQtFLSUR]DGiYiQtGDW





2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURYNOiGiQtGDW





2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURWŒtGĹQtDHYLGHQFLGDW









3RNODGQtFLYHILQDQĴQtFKLQVWLWXFtFKQDSRŖWiFKDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
3RNODGQtFLYHILQDQĴQtFKLQVWLWXFtFK





%RRNPDNHŒLNUXSLpŒLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





ÓŒHGQtFLVi]NRYŢFKNDQFHOiŒt





,QNDVLVWpSRKOHGiYHNDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL









3UDFRYQtFLY]iND]QLFNŢFKNRQWDNWQtFKFHQWUHFK
2SHUiWRŒLWHOHIRQQtFKSDQHOŝ





5HFHSĴQtYKRWHOtFKDGDOŖtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK





3UDFRYQtFLYLQIRUPDĴQtFKNDQFHOiŒtFK





5HFHSĴQt NURPĹUHFHSĴQtFKYKRWHOtFKDGDOŖtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK





ÓŒHGQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYt





ÓĴHWQtYŖHREHFQt





ÓĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt





)DNWXUDQWL





ÓŒHGQtFLYREODVWLVWDWLVWLN\ILQDQĴQLFWYtDSRMLŖŘRYQLFWYt





ÓŒHGQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt





0]GRYt~ĴHWQt









ÓŒHGQtFLYHVNODGHFK
ÓŒHGQtFLYHYŢUREĹ
3UDFRYQtFLYGRSUDYĹDSŒHSUDYĹ
0LVWŒLYGRSUDYĹ
'RSUDYQtGLVSHĴHŒL

















3URYR]QtWHFKQLFLYGRSUDYĹ





2SHUiWRŒLGRSUDY\DSŒHSUDY\YR]RYtGLVSRQHQWL





9ŢSUDYĴt





'R]RUĴtSŒHSUDY\DGHSD





.QLKRYQtFL









3UDFRYQtFLSRŖWRYQtKRSURYR]X NURPĹ~ŒHGQtNŝQDSŒHSiŦNiFK
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KUXEiPĹVtĴQt
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.ĴPĹV

3UDFRYQtFLYQLWŒQtSRŖWRYQtVOXŦE\





3UDFRYQtFLSRŖWRYQtSŒHSUDY\





'RUXĴRYDWHOpOLVWRYQtFKSRŖWRYQtFK]iVLOHN





0RWRUL]RYDQtGRUXĴRYDWHOpSRŖWRYQtFK]iVLOHN





3UDFRYQtFLHYLGHQFHGDWDDUFKLYŝ





3HUVRQiOQtUHIHUHQWL





6WHYDUGLDMLQtREVOXŦQtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹ





3UŝYRGĴtDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYRVREQtGRSUDYĹ





.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ SRPRFQtNXFKDŒL





.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ









3RPRFQtNXFKDŒL
÷tŖQtFLDVHUYtUN\
%DUPDQLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
.RVPHWLFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
9HGRXFtSURYR]XVWUDYRYDFtFKXE\WRYDFtFKDGDOŖtFK]DŒt]HQt
9HGRXFtSURYR]XYXE\WRYiQtVWUDYRYiQtSRKRVWLQVWYt NUŖNROQtFKMtGHOHQPHQ]





















6SUiYFLREMHNWŝ





&KRYDWHOpDRŖHWŒRYDWHOp]YtŒDWY]DŒt]HQtFKXUĴHQŢFKSURFKRYDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





3UDFRYQtFLYREODVWLRVREQtFKVOXŦHEMLQGHQHXYHGHQt









9HGRXFtSUDFRYQtFKWŢPŝYSURGHMQiFK
3URGDYDĴLYSURGHMQiFK





3URGDYDĴLVPtŖHQpKR]ERŦt





3URGDYDĴLSRWUDYLQiŒVNpKR]ERŦt









3URGDYDĴLGUREQpKR]ERŦtNOHQRWŝQiE\WNXDE\WRYŢFKGRSOŋNŝ
3URGDYDĴLGURJLVWLFNpKR]ERŦtNRVPHWLN\









3URGDYDĴLHOHNWURWHFKQLN\HOHNWURQLN\DGRPiFtFKSRWŒHE





3URGDYDĴLVWDYHEQLQDSŒtEX]QpKRPDWHULiOX





3URGDYDĴLVSRUWRYQtFKSRWŒHE









3RNODGQtFLYSURGHMQiFK





3ŒHGYiGĹĴL]ERŦt





3URGHMFLSRWHOHIRQX





3URGDYDĴLWH[WLOXREXYLDNRŦHQpJDODQWHULH

3RNODGQtFLDSURGDYDĴLYVWXSHQHNDMt]GHQHN

2EVOXKDĴHUSDFtFKVWDQLFDP\FtFKOLQHNGRSUDYQtFKSURVWŒHGNŝ





2EVOXKDY]DŒt]HQtFKU\FKOpKRREĴHUVWYHQt





$VLVWHQWLSHGDJRJŝ





2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFRYQtFLYVRFLiOQtFKVOXŦEiFKYREODVWLSRE\WRYpSpĴH





3UDFRYQtFLSŒtPpREVOXŦQpSpĴHYREODVWLSRE\WRYpSpĴH





2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFLiOQtFKVOXŦHEYREODPEXODQWQtFKWHUpQQtFKVOXŦHEGRPiFtSpĴH





3UDFRYQtFLSŒtPpREVOXŦQpSpĴHDPEXODQWQtFKWHUpQQtFKVOXŦHESHĴRYDWHOpGRPSpĴH









6DQLWiŒL





+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ





+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ





3UDFRYQtFLRVREQtSpĴHYH]GUDYRWQtDVRFLiOQtREODVWLMLQGHQHXYHGHQt
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KUXEiPĹVtĴQt
P]GD
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.ĴPĹV













3UDFRYQtFLYREODVWLRFKUDQ\DRVWUDK\MLQGHQHXYHGHQt





=DKUDGQtFLDSĹVWLWHOpY]DKUDGQLFNŢFKŖNRONiFK





&KRYDWHOpKRVSRGiŒVNŢFK]YtŒDW NURPĹGUŝEHŦH





&KRYDWHOpDRŖHWŒRYDWHOpVNRWXNR]DRYFt









.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtDSŒtEX]QŢFKREODVWHFK





.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLSURSĹVWĹQtDRŖHWŒRYiQtOHVD





=HGQtFLNDPQiŒLGODŦGLĴLDPRQWpŒLVXFKŢFKVWDYHE





=HGQtFL NURPĹ]HGQtNŝRKQLY]GRUQpKR]GLYD









&KRYDWHOpGUŝEHŦH

7HVDŒLDVWDYHEQtWUXKOiŒL
7HVDŒL
2VWDWQtŒHPHVOQtFLDNYDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLKODYQtVWDYHEQtYŢURE\
6WDYHEQtPRQWpŒL NURPĹPRQWpUŝVXFKŢFKVWDYHE













.YDOLILNRYDQtVWDYHEQtGĹOQtFLKODYQtVWDYHEQtYŢURE\





,QVWDODWpŒLSRWUXEiŒLVWDYHEQt]iPHĴQtFLDVWDYHEQtNOHPStŒL









0HFKDQLFLNOLPDWL]DFtDFKODGLFtFK]DŒt]HQt





0DOtŒL YĴHWQĹVWDYHEQtFKODNŢUQtNŝDQDWĹUDĴŝ WDSHWiŒL





/DNŢUQtFLDQDWĹUDĴL NURPĹVWDYHEQtFK





6WDYHEQtLQVWDODWpŒL

/DNŢUQtFLDXWRPRELOŝDMLQŢFKYR]LGHO





0RGHOiŒLIRUPtŒLMiGUDŒLDVOpYDĴLYHVOpYiUQiFK





6YiŒHĴLŒH]DĴLSODPHQHPDSiMHĴL





6YiŒHĴL





3UDFRYQtFLQD]SUDFRYiQtSOHFKX





.DURViŒLDDXWRNOHPStŒL





0RQWpŒLNRYRYŢFKNRQVWUXNFt





.RYiŒL









1iVWURMDŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
1iVWURMDŒL





=iPHĴQtFLVWURMŝ





3URYR]Qt]iPHĴQtFL~GUŦEiŒL





6WURMtUHQŖWtNRYRGĹOQtFL





6HŒL]RYDĴLDREVOXKDREUiEĹFtFKVWURMŝ NURPĹGŒHYRREUiEĹFtFK





6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKVRXVWUXKŝ





6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKIUp]













0HFKDQLFLDRSUDYiŒLPRWRURYŢFKYR]LGHO





0HFKDQLFLDRSUDYiŒLRVREQtFKDXWRPRELOŝ





6HŒL]RYDĴLDREVOXKDĴtVOLFRYĹŒt]HQŢFKVWURMŝ
%UXVLĴLOHŖWLĴLDRVWŒLĴLQiVWURMŝDNRYŝ

0HFKDQLFLDRSUDYiŒLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ





0HFKDQLFLDRSUDYiŒLOHWHFNŢFKPRWRUŝD]DŒt]HQt
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KUXEiPĹVtĴQt
P]GD
PHGLiQ
.ĴPĹV

















9ŢUREFLPHFKDQLFLDRSUDYiŒLSŒHVQŢFKSŒtVWURMŝD]DŒt]HQt





9ŢUREFLDRSUDYiŒLKXGHEQtFKQiVWURMŝODGLĴL





.HUDPLFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





6NOiŒLEUXVLĴLVNODYŢUREFLELŦXWHULHDVNOHQĹQŢFKR]GRE





3UDFRYQtFLYREODVWLXPĹOHFNŢFKDWUDGLĴQtFKŒHPHVHOMLQGHQHXYHGHQt





3UDFRYQtFLSŒtSUDY\WLVNX





7LVNDŒL





0HFKDQLFLDRSUDYiŒLSUŝP\VORYŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt

6WDYHEQtDSURYR]QtHOHNWULNiŒL





(OHNWURPHFKDQLFL





(OHNWURPHFKDQLFLHOHNWULFNŢFK]DŒt]HQt NURPĹ]DŒt]HQtYGRSUDYQtFKSURVWŒHGFtFK













(OHNWURPHFKDQLFLHOHNWULFNŢFK]DŒt]HQtYGRSUDYQtFKSURVWŒHGFtFK
3URYR]QtHOHNWURPHFKDQLFL
0RQWpŒLDRSUDYiŒLHOHNWULFNŢFKYHGHQt





0RQWpŒLDRSUDYiŒLVLOQRSURXGŢFKHOHNWULFNŢFKYHGHQt





0HFKDQLFLDRSUDYiŒLHOHNWURQLFNŢFKSŒtVWURMŝ





0HFKDQLFLDRSUDYiŒLLQIRUPDĴQtFKDNRPXQLNDĴQtFKWHFKQRORJLt





=SUDFRYDWHOpPDVDU\EDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





3HNDŒLFXNUiŒL NURPĹŖpIFXNUiŒŝ DYŢUREFLFXNURYLQHN





3HNDŒL





=SUDFRYDWHOpRYRFH]HOHQLQ\DSŒtEX]QŢFKSURGXNWŝ





2FKXWQiYDĴLGHJXVWiWRŒLDNRQWURORŒLNYDOLW\SRWUDYLQDQiSRMŝDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





2EVOXKDSLODMLQŢFK]DŒt]HQtQDSUYRWQt]SUDFRYiQtGŒHYD









6HŒL]RYDĴLDREVOXKDGŒHYRREUiEĹFtFKVWURMŝQDYŢUREXGŒHYĹQŢFKYŢURENŝ





0RGHOiŒLRGĹYŝVWŒLKDĴLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





ĝYDGOHQ\ŖLĴN\Y\ŖtYDĴLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK





÷DORXQtFLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL













7UXKOiŒL NURPĹVWDYHEQtFK DSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK

.YDOLWiŒLDWHVWRYDĴLYŢURENŝODERUDQWL NURPĹSRWUDYLQDQiSRMŝ
ęHPHVOQtSUDFRYQtFLDSUDFRYQtFLYGDOŖtFKRERUHFKMLQGHQHXYHGHQt
2EVOXKDGŝOQtFK]DŒt]HQt YĴHWQĹKRUQtNŝ





2EVOXKD]DŒt]HQtQD~SUDYXUXGQŢFKDQHUXGQŢFKVXURYLQ





9UWDĴLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXYŢURENŝ]FHPHQWXNDPHQHDRVWDWQtFKQHURVWŝ









2EVOXKD]DŒt]HQtYHVOpYiUHQVWYt WDYLĴLVOpYDĴL





2EVOXKD]DŒt]HQtQDWYiŒHQtNRYŝYHYiOFRYQiFK





2EVOXKDODNRYDFtFKDMLQŢFK]DŒt]HQtQDSRYUFKRYRX~SUDYXNRYŝDMLQŢFKPDWHULiOŝ









2EVOXKD]DŒt]HQtQD]SUDFRYiQtNRYŝ

2EVOXKD]DŒt]HQt NURPĹODNRYDFtFK QDSRYUFKRYRX~SUDYXNRYŝDMLQŢFKPDWHULiOŝ
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtSURFKHPLFNRXYŢUREX
2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtSUR]SUDFRYiQtFKHPLNiOLtGUFHQtPPtFKiQtPWHSOHPDSRG
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2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]SU\ŦH



2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]SODVWX





2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXD]SUDFRYiQtYŢURENŝ]SDStUX





2EVOXKDVWURMŝQD~SUDYXYOiNHQGRSŒiGiQtDQDYtMHQtSŒt]HDQLWt





2EVOXKDWNDFtFKDSOHWDFtFKVWURMŝ





2EVOXKDŖLFtFKDY\ŖtYDFtFKVWURMŝ





2EVOXKDVWURMŝYSUiGHOQiFKDĴLVWtUQiFK





2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREX~SUDYXWH[WLOQtFKNRŦHQŢFKNRŦHŖLQRYŢFKYŢURENŝMQ
2EVOXKDVWURMŝQDYŢUREXSRWUDYLQDSŒtEX]QŢFKYŢURENŝ
2EVOXKDVWURMŝQD]SUDFRYiQtDNRQ]HUYRYiQtPDVDDU\E















2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtQDYŢUREXD]SUDFRYiQtSDStUX





2EVOXKDDXWRPDWL]RYDQŢFKVWURMŝD]DŒt]HQtQDSUYRWQt]SUDFRYiQtGŒHYD





2EVOXKDVWURMŝD]DŒt]HQtQDYŢUREXVNODNHUDPLN\DVWDYHEQLQ





2EVOXKDSDUQtFKWXUEtQNRWOŝDSŒtEX]QŢFK]DŒt]HQt





2EVOXKDVWURMŝQDEDOHQtSOQĹQtDHWLNHWRYiQt





2EVOXKDVWDFLRQiUQtFKVWURMŝD]DŒt]HQtMLQGHQHXYHGHQi





2EVOXKD]DŒt]HQtYHYRGiUHQVWYtDYRGRKRVSRGiŒVWYt YĴHWQĹĴLVWtUHQYRG\





2EVOXKD]DŒt]HQtQDYŢUREXDUR]YRGHQHUJLt





2EVOXKDSUŝP\VORYŢFKURERWŝ





0RQWiŦQtGĹOQtFLPHFKDQLFNŢFK]DŒt]HQt





0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWULFNŢFKHQHUJHWLFNŢFKDHOHNWURQLFNŢFK]DŒt]HQt





0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWULFNŢFKDHQHUJHWLFNŢFK]DŒt]HQt





0RQWiŦQtGĹOQtFLHOHNWURQLFNŢFK]DŒt]HQt





0RQWiŦQtGĹOQtFLRVWDWQtFKYŢURENŝ





0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]NRYŝ





0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]SU\ŦHDSODVWŝ





0RQWiŦQtGĹOQtFLYŢURENŝ]NRPELQRYDQŢFKPDWHULiOŝ





6WURMYHGRXFtDŒLGLĴLNROHMRYŢFKPRWRURYŢFKYR]tNŝ





6WURMYHGRXFtORNRPRWLYYODNŝ





6LJQDOLVWLEU]GDŒLYŢK\ENiŒLSRVXQRYDĴLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝWD[LNiŒL





ęLGLĴLRVREQtFKDPDOŢFKGRGiYNRYŢFKDXWRPRELOŝ NUWD[L]GUDYGRSUVOXŦE\





ęLGLĴLDXWREXVŝWUROHMEXVŝDWUDPYDMt













ęLGLĴLDXWREXVŝYPĹVWVNpKURPDGQpGRSUDYĹ
ęLGLĴLDXWREXVŝYGiONRYpSŒHSUDYĹRVRE
ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝWDKDĴŝDVSHFLiOQtFKYR]LGHO





ęLGLĴLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ NURPĹWDKDĴŝ





ęLGLĴLWDKDĴŝ





ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKDOHVQLFNŢFKVWURMŝ





ęLGLĴLDREVOXKD]HPĹGĹOVNŢFKVWURMŝ





2EVOXKDŦHOH]QLĴQtFK]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝD]DŒt]HQt





2EVOXKD]HPQtFKDSŒtEX]QŢFKVWURMŝ













2EVOXKDMHŒiEŝ]GYLKDFtFKDSRGREQŢFKPDQLSXODĴQtFK]DŒt]HQt
2EVOXKDY\VRNR]GYLŦQŢFKDMLQŢFKYR]tNŝDVNODGQtFL

WWW.ISPV.CZ

46

,639P]GRYiVIpUD÷5URN

0=60

+UXEiPĹVtĴQtP]GDSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2
GLIHUHQFLDFHKUXEpPĹVtĴQtP]G\

KUXEiPĹVtĴQtP]GD
]WRKR

SODFHQi
GRED

NYDOLWD
RGKDGX

GHFLO

NYDUWLO

NYDUWLO

GHFLO

SUŝPĹU

.ĴPĹV

.ĴPĹV

.ĴPĹV

.ĴPĹV

.ĴPĹV

RGPĹQ\


SŒtSODWN\


QiKUDG\




















$



















$



















%



















$



















$



















%



















$



















$



















$



















$



















%



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















$



















&



















$



















$



















%



















$



















$



















$



















$



















$



















$

KRGPĹV

WWW.ISPV.CZ

47

,639P]GRYiVIpUD÷5URN

0=60

+UXEiPĹVtĴQtP]GDSRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2

SRĴHW
]DPĹVWQDQFŝ

SRGVNXSLQD]DPĹVWQiQt
NDWHJRULH]DPĹVWQiQt&=,6&2

WLVRVRE

KUXEiPĹVtĴQt
P]GD
PHGLiQ
.ĴPĹV

ęLGLĴLY\VRNR]GYLŦQŢFKYR]tNŝ





6NODGQtFLREVOXKDPDQLSXODĴQtFKYR]tNŝ





8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYKRWHOtFKDGPLQLVWUDWLYQtFKSUŝP\VORYŢFKDMLQŢFKREMHNWHFK





8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYDGPLQLVWUDWLYQtFKREMHNWHFK





8NOt]HĴLDSRPRFQtFLYXE\WRYDFtFKDY]GĹOiYDFtFK]DŒt]HQtFK





8NOt]HĴLYŢUREQtFKSURVWRU NURPĹSRWUDYLQiŒVNpDIDUPDFHXWLFNpYŢURE\ DVNODGŝ





3UDFRYQtFLSURUXĴQtSUDQtDŦHKOHQt





3UDFRYQtFLSURUXĴQtP\WtYR]LGHODSRPRFQtSUDFRYQtFLDXWRVHUYLVX





2VWDWQtSUDFRYQtFLSURUXĴQtĴLŖWĹQt





3RPRFQtSUDFRYQtFLYURVWOLQQpYŢUREĹ





3RPRFQtSUDFRYQtFLYŦLYRĴLŖQpYŢUREĹ





3RPRFQtSUDFRYQtFLYREODVWLWĹŦE\





)LJXUDQWLGĹOQtFLYŢNRSRYŢFKSUDFtDGĹOQtFLYREODVWLYŢVWDYE\LQŦHQŢUVNŢFKGĹO













'ĹOQtFLYREODVWLYŢVWDYE\D~GUŦE\LQŦHQŢUVNŢFKGĹO
'ĹOQtFLYREODVWLYŢVWDYE\EXGRY
5XĴQtEDOLĴLSOQLĴLDHWLNHWRYDĴL





0DQLSXODĴQtDRVWDWQtSRPRFQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ





0DQLSXODĴQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ





3RPRFQtGĹOQtFLYHYŢUREĹ





3RPRFQtPRQWiŦQtGĹOQtFL





3RPRFQtPDQLSXODĴQtSUDFRYQtFL NURPĹYŢURE\





3RPRFQtVNODGQtFL





3RPRFQtPDQLSXODĴQtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹ





3RPRFQtSUDFRYQtFLREFKRGQtKRSURYR]X





'RSOŋRYDĴL]ERŦt





3UDFRYQtFLSURSŒtSUDYXU\FKOpKRREĴHUVWYHQt





3RPRFQtFLYNXFK\QL





3UDFRYQtFLRGYR]XDUHF\NODFHRGSDGŝ





7ŒtGLĴLRGSDGŝ





8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYtĴLVWLĴLNDQDOL]DFtDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL





8NOt]HĴLYHŒHMQŢFKSURVWUDQVWYt





.XUŢŒLGRUXĴRYDWHOpEDOtNŝDQRVLĴL]DYD]DGHO





3RPRFQtSUDFRYQtFL~GUŦE\EXGRYDVRXYLVHMtFtFKSURVWRU





3UDFRYQtFLSURYiGĹMtFtRGHĴHWPĹŒLGHODYŢEĹUĴtSHQĹ]]SURGHMQtFKDXWRPDWŝ
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=iNODGQtLQIRUPDFHRPĹVtĴQtRGSUDFRYDQpDQHRGSUDFRYDQpGREĹ

3UŝPĹUQiPĹVtĴQtRGSUDFRYDQiGRED

 KRGPĹV

]WRKRSŒHVĴDV

 KRGPĹV

'LIHUHQFLDFH
GHFLO

PĹVtĴQtFKRGSUDFRYDQŢFKGREPHQŖtFKQHŦ

 KRGPĹV

NYDUWLO

PĹVtĴQtFKRGSUDFRYDQŢFKGREPHQŖtFKQHŦ

 KRGPĹV

0HGLiQ

PĹVtĴQtFKRGSUDFRYDQŢFKGREPHQŖtFKQHŦ

 KRGPĹV

NYDUWLO

PĹVtĴQtFKRGSUDFRYDQŢFKGREYĹWŖtFKQHŦ

 KRGPĹV

GHFLO

PĹVtĴQtFKRGSUDFRYDQŢFKGREYĹWŖtFKQHŦ

 KRGPĹV

3UŝPĹUQiPĹVtĴQtQHRGSUDFRYDQiGRED
]WRKRGRYROHQi
]WRKRQHPRF«

 KRGPĹV
 KRGPĹV
 KRGPĹV

6WUXNWXUDIRQGXSUDFRYQtGRE\

'RYROHQi

3UŝPĹUQiPĹVtĴQt
RGSUDFRYDQiGREDEH]
SŒHVĴDVX

3UŝPĹUQiPĹVtĴQt
QHRGSUDFRYDQiGRED


1HPRF


-LQp
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0ĹVtĴQtRGSUDFRYDQiDQHRGSUDFRYDQiGREDSRGOHSRKODYtDYĹNX

SRKODYt
YĹNRYiVNXSLQD

RGSUDFRYDQiGRED
]WRKR
FHONHP
SŒHVĴDV
KRGPĹV
KRGPĹV

SRĴHW
]DPĹVW
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QHRGSUDFRYDQiGRED
]WRKR
FHONHP
GRYROHQi
QHPRF
KRGPĹV
KRGPĹV
KRGPĹV
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0ĹVtĴQtRGSUDFRYDQiDQHRGSUDFRYDQiGREDSRGOHY]GĹOiQt

SRĴHW
]DPĹVW

VWXSHŋGRVDŦHQpKR
Y]GĹOiQt ..29
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3RGQLNRYtSUiYQtFL













6SHFLDOLVWpDUFKLYiŒLNXUiWRŒLDVSUiYFLSDPiWNRYŢFKREMHNWŝ













6SHFLDOLVWpYNQLKRYQiFKDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK














6SHFLDOLVWpYREODVWLHNRQRPLH











6SHFLDOLVWpYREODVWLSRGQLNRYpHNRQRPLH













6RFLRORJRYpDQWURSRORJRYpDVSHFLDOLVWpYSŒtEX]QŢFKRERUHFK













)LOR]RIRYpKLVWRULFLDSROLWRORJRYp













3V\FKRORJRYp













6SHFLDOLVWpYVRFLiOQtREODVWL













6SHFLDOLVWpYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKREODVWHFK













5HGDNWRŒLQRYLQiŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL













WWW.ISPV.CZ

59

,639P]GRYiVIpUD÷5URN

0=67

0ĹVtĴQtRGSUDFRYDQiDQHRGSUDFRYDQiGRED
SRGOHSRGVNXSLQDNDWHJRULt]DPĹVWQiQt&=,6&2

SRGVNXSLQD]DPĹVWQiQt
NDWHJRULH]DPĹVWQiQt&=,6&2

SRĴHW
]DPĹVW

RGSUDFRYDQiGRED

QHRGSUDFRYDQiGRED

]WRKR
]WRKR
FHONHP
SŒHVĴDV
GRYROHQi QHPRF
WLVRVRE KRGPĹV KRGPĹV KRGPĹV KRGPĹV KRGPĹV
FHONHP

9ŢWYDUQtXPĹOFL













+XGHEQtFL]SĹYiFLDVNODGDWHOp













5HŦLVpŒLGUDPDWXUJRYpSURGXNĴQtDSŒtEX]QtVSHFLDOLVWp













7HFKQLFLYFKHPDI\]LNiOQtFKYĹGiFK NUFKHPLQŦHQŢUVWYt

























6WDYHEQtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL













6WDYHEQtWHFKQLFLSŒtSUDY\DUHDOL]DFHLQYHVWLFLQŦHQŢULQJX













6WDYHEQtWHFKQLFLSURYR]Qt






































6WDYHEQtWHFKQLFL

(OHNWURWHFKQLFLDWHFKQLFLHQHUJHWLFL
(OHNWURWHFKQLFLWHFKQLFLHQHUJHWLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL
(OHNWURWHFKQLFLWHFKHQHUJHWLFLSŒtVWURMŝVWURMŝ]DŒt]HQt
7HFKQLFLHOHNWURQLFL
7HFKQLFLHOHNWURQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt
6WURMtUHQŖWtWHFKQLFL















































6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSURMHNWDQWLNRQVWUXNWpŒL













6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLWHFKQRORJRYpQRUPRYDĴL













6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWL













6WURMtUHQŖWtWHFKQLFLSŒtVWURMŝVWURMŝD]DŒt]HQt

























5HYL]QtWHFKQLFLYHVWURMtUHQVWYtWHFKQLFL67.
7HFKQLFLYFKHPLQŦHQŢUVWYtJXPiUSODVWSRWUDYYRGiUDSRG













&KHPLĴWtWHFKQLFLNRQWURO\NYDOLW\ODERUDQWLSUDFY¬SŒtERE













'ŝOQtKXWQtDVOpYiUHQŖWtWHFKQLFL













7HFKQLFLNDUWRJUDIRYp]HPĹPĹŒLĴLSUDFRYQtFLYSŒtEX]RERUHFK
7HFKQLFLYRVWRERU WH[WLONRŦHĶSRO\JUDIGŒHYDSRG
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYWĹŦEĹKXWQtYŢUREĹVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYHYŢUREĹ NUKXWQLFWYtVOpYiUHQVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHOHNWURWHFKQLFHDHQHUJHWLFH
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWURMtUHQVWYt









































































0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYFKHPLLIDUPDFLLSRWUDYLQiŒVWYt













0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFYGŒHYDŒVWYtSDStUHQVWYtSRO\JUDILL














0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYJXPiUHQVWYtDSODVWLNiŒVWYt
0LVWŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYHVWDYHEQLFWYt
2SHUiWRŒLYHOtQŝQDYŢUREXUR]YRGHOHNWULFNpHQHUJLHDWHSOD



































2SHUiWRŒLYHOtQŝSURFKHPYŢU NURPĹ]SUDFURS\]HPSO\QX













2SHUiWRŒLYHOtQŝPRQWiŦOLQHNYŢUSDStUXFHOXOy]\DMYHOtQŝ













7HFKQLFLODERUDQWLYELRORJDSŒtEX]RERUHFK NU]GUDYRW













7HFKQLFLYREODVWL]HPĹGĹOVWYtU\EiŒVWYtDYRGRKRVSRGiŒVWYt













7HFKQLFLYREODVWLOHVQLFWYtDP\VOLYRVWL













3LORWLQDYLJiWRŒLDSDOXEQtWHFKQLFL













ętGtFtOHWRYpKRSURYR]X













(OHNWURWHFKQLFLŒtGtFtFKQDYLJDĴQtFK]DŒt]HQtOHWSURYR]X













7HFKQLFLDDVLVWHQWLSURREVOXKXOpNDŒVNŢFK]DŒt]HQt













2GERUQtODERUDQWLODERUDWRUQtDVLVWHQWLYREO]GUDYRWQLFWYt
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=GUDYRWQtODERUDQWL













)DUPDFHXWLĴWtDVLVWHQWL













2GERUQtSUDFRYQtFLYREO]XEQtWHFKQLN\RUWRWLN\SURWHWLN\













9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH













9ŖHREHFQpVHVWU\EH]VSHFLDOL]DFH NUGĹWVNŢFKVHVWHU














3RURGQtDVLVWHQWN\EH]VSHFLDOL]DFH











2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLUHKDELOLWDFH













)\]LRWHUDSHXWLEH]VSHFLDOL]DFH













3UDNWLFNpVHVWU\













=GUDYRWQLĴWt]iFKUDQiŒL













1XWULĴQtDVLVWHUJRWHUDSHXWLEH]VSHFRVWRGE]GUDYSUDF













=SURVWŒHGNRYDWHOpILQDQĴQtFKWUDQVDNFtDILQDQĴQtPDNOpŒL

























2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHQĹŦQLFWYt
2GERUQtSRUDGFLYSHQĹŦQLFWYt













2GERUQtSUDFRYQtFL~ĴHWQLFWYtHNRQRPLN\SHUVRQDOLVWLN\













2GERUQt~ĴHWQtYŖHREHFQt













2GERUQt~ĴHWQtP]GRYt













2GERUQt~ĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt













2GERUQtSUDFRYQtFLNDONXODFtFHQQiNODGŝDUR]SRĴWŝ













2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSHUVRQDOLVWLN\HNRQRPRYpSUiFH













2GERUQtSUDFRYQtFLPDWHPDWLN\VWDWLVWLN\SRMLVWQpPDW













2GKDGFL]ERŦt]QDOFLDOLNYLGiWRŒL













2GERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt













2EFKRGQt]iVWXSFL













1iNXSĴt













2GE\WRYtDSŒHSUDYQtDJHQWLFHOQtGHNODUDQWL













2GE\WRYtDJHQWL













2UJDQL]iWRŒLNRQIHUHQFtDXGiORVWt













2GERUQtSUDFRYQtFL~ŒDGŝSUiFHDSUDFRYQtFKDJHQWXU













5HDOLWQtPDNOpŒL





































2EFKRGQtUHIHUHQWL













9HGRXFtYREODVWLDGPLQLVWUDWLYQtFKDJHQG

























2EFKRGUHNODPDĴQtUHISUDFSURSDJDUHNODP\RVW]SURVWŒHG
3UDFRYQtFLYREODVWLPDUNHWLQJXSURSDJDFHDUHNODP\

9HGRXFt~ŒHGQtNŝYORJLVWLFH
2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREODVWL













2GERUQtSUDFRYQtFLYDGPLQLVWUDWLYĹDVSUiYĹRUJDQL]DFH













2GERUQtDVLVWHQWLYDGPLQLVWUDWLYĹ













2GERUQtSUDFRYQtFLKRVSRGiŒVNpVSUiY\













2GERUQtSUDFRYQtFLRUJDQL]DFHDŒt]HQt













2GERUQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFLYREODVWL]GUDYRWQLFWYt













2GERUQtSUDFRYQtFLYSUiYQtREOEH]SHĴQRVWLSŒtEX]RERUHFK













2GERUQtSUDFRYQtFLYVRFLiOQtREODVWL
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2GERUQtSUDFRYQtFLYFtUNHYQtREODVWLDYSŒtEX]QŢFKRERUHFK













6SRUWRYQtWUHQpŒLLQVWUXNWRŒLD~ŒHGQtFLVSRUWRYQtFKNOXEŝ













)RWRJUDIRYp













$UDQŦpŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL













1iYUKiŒL JUDILFL UHNODPQtNRPHUĴQtSURSDJDĴQt













ĝpINXFKDŒLDŖpIFXNUiŒL













2VWDWQtRGERUQtSUDFRYQtFLYREODVWLXPĹQtDNXOWXU\

























7HFKQLFLSURYR]X,&7WHFKQLFLSURJUDPiWRŒL
7HFKQLFLXŦLYDWHOVNpSRGSRU\,&7













7HFKQLFLSRĴtWDĴRYŢFKVtWtDV\VWpPŝ













6SUiYFLZHEX













7HFKQLFLYREODVWLY\VtOiQtDDXGLRYL]XiOQtFK]i]QDPŝ













7HFKQLFLYREODVWLWHOHNRPXQLNDFtDUDGLRNRPXQLNDFt













9ŖHREHFQtDGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQtFL













6HNUHWiŒL YŖHREHFQt


























3UDFRYQtFLSUR]DGiYiQtGDW
2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURYNOiGiQtGDW











2SHUiWRŒLSRĴtWDĴŝSURWŒtGĹQtDHYLGHQFLGDW

























3RNODGQtFLYHILQLQVWLWXFtFKQDSRŖWiFKSUDFYSŒtERERUHFK
3RNODGQtFLYHILQDQĴQtFKLQVWLWXFtFK













%RRNPDNHŒLNUXSLpŒLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK













ÓŒHGQtFLVi]NRYŢFKNDQFHOiŒt






































,QNDVLVWpSRKOHGiYHNDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
3UDFRYQtFLY]iND]QLFNŢFKNRQWDNWQtFKFHQWUHFK
2SHUiWRŒLWHOHIRQQtFKSDQHOŝ











5HFHSĴQtYKRWHOtFKDGDOŖtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK













3UDFRYQtFLYLQIRUPDĴQtFKNDQFHOiŒtFK













5HFHSĴQt NUUHFHSĴQtFKYKRWHOtFKXE\WRYDFtFK]DŒt]HQtFK













ÓŒHGQtFLYREODVWL~ĴHWQLFWYt













ÓĴHWQtYŖHREHFQt













ÓĴHWQtILQDQĴQtDLQYHVWLĴQt













)DNWXUDQWL













ÓŒHGQtFLYREODVWLVWDWLVWLN\ILQDQĴQLFWYtDSRMLŖŘRYQLFWYt













ÓŒHGQtFLYREODVWLSRMLŖŘRYQLFWYt













0]GRYt~ĴHWQt

















































ÓŒHGQtFLYHVNODGHFK
ÓŒHGQtFLYHYŢUREĹ
3UDFRYQtFLYGRSUDYĹDSŒHSUDYĹ
0LVWŒLYGRSUDYĹ

























3URYR]QtWHFKQLFLYGRSUDYĹ













2SHUiWRŒLGRSUDY\DSŒHSUDY\YR]RYtGLVSRQHQWL













9ŢSUDYĴt













'RSUDYQtGLVSHĴHŒL
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'R]RUĴtSŒHSUDY\DGHSD













.QLKRYQtFL














3UDFRYQtFLSRŖWRYQtKRSURYR]X NURPĹ~ŒHGQtNŝQDSŒHSiŦNiFK











3UDFRYQtFLYQLWŒQtSRŖWRYQtVOXŦE\













3UDFRYQtFLSRŖWRYQtSŒHSUDY\













'RUXĴRYDWHOpOLVWRYQtFKSRŖWRYQtFK]iVLOHN













0RWRUL]RYDQtGRUXĴRYDWHOpSRŖWRYQtFK]iVLOHN













3UDFRYQtFLHYLGHQFHGDWDDUFKLYŝ













3HUVRQiOQtUHIHUHQWL













6WHYDUGLDMLQtREVOXŦQtSUDFRYQtFLYGRSUDYĹ














3UŝYRGĴtDSŒtEX]QtSUDFRYQtFLYRVREQtGRSUDYĹ











.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ SRPRFQtNXFKDŒL













.XFKDŒL NURPĹŖpINXFKDŒŝ














3RPRFQtNXFKDŒL
÷tŖQtFLDVHUYtUN\
%DUPDQLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
.RVPHWLFLDSUDFRYQtFLYSŒtEX]QŢFKRERUHFK
9HGRXFtSURYR]XVWUDYRYDFtFKXE\WRYDFtFKDGDOŖtFK]DŒt]HQt
9HGRXFtSURYR]XXE\WVWUDYSRKRVWLQVWYt NUŖNROMtGHOHQ







































































6SUiYFLREMHNWŝ













&KRYDWHOpRŖHWŒRYDWHOp]YtŒDWY¬]DŒt]SURFKRYSŒtEX]SUDF













3UDFRYQtFLYREODVWLRVREQtFKVOXŦHEMQ





































9HGRXFtSUDFRYQtFKWŢPŝYSURGHMQiFK
3URGDYDĴLYSURGHMQiFK
3URGDYDĴLVPtŖHQpKR]ERŦt













3URGDYDĴLSRWUDYLQiŒVNpKR]ERŦt

























3URGDYDĴLGUREQpKR]ERŦtNOHQRWŝQiE\WNXDE\WRYŢFKGRSOŋNŝ
3URGDYDĴLGURJLVWLFNpKR]ERŦtNRVPHWLN\













3URGDYDĴLWH[WLOXREXYLDNRŦHQpJDODQWHULH













3URGDYDĴLHOHNWURWHFKQLN\HOHNWURQLN\DGRPiFtFKSRWŒHE













3URGDYDĴLVWDYHEQLQDSŒtEX]QpKRPDWHULiOX













3URGDYDĴLVSRUWRYQtFKSRWŒHE

























3RNODGQtFLYSURGHMQiFK













3ŒHGYiGĹĴL]ERŦt














3RNODGQtFLDSURGDYDĴLYVWXSHQHNDMt]GHQHN

3URGHMFLSRWHOHIRQX
2EVOXKDĴHUSDFtFKVWDQLFP\FtFKOLQHNGRSUDYQtFKSURVWŒHGNŝ
2EVOXKDY]DŒt]HQtFKU\FKOpKRREĴHUVWYHQt



































$VLVWHQWLSHGDJRJŝ













2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFLiOQtFKVOXŦHEYREOSRE\WRYpSpĴH













3UDFRYQtFLSŒtPpREVOXŦQpSpĴHYREODVWLSRE\WRYpSpĴH













2ŖHWŒRYDWHOpDSUDFVRFVOXŦHEYREODPEXOVOXŦHEGRPSpĴH













3UDFSŒtPpREVOXŦQpSpĴHDPEXOVOXŦHESHĴRYDWHOpGRPSpĴH
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+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ













+DVLĴLSRGQLNRYŢFKVERUŝ


























3UDFRYQtFLRVWUDK\DEH]SHĴQRVWQtFKDJHQWXU
9UiWQt



































=DKUDGQtFLDSĹVWLWHOpY]DKUDGQLFNŢFKŖNRONiFK













&KRYDWHOpKRVSRGiŒVNŢFK]YtŒDW NURPĹGUŝEHŦH













&KRYDWHOpDRŖHWŒRYDWHOpVNRWXNR]DRYFt



3UDFRYQtFLRVWUDK\VWUiŦQt
6WUiŦFLSŒtURG\SODYĴtFLRVWSUDFRVWUDK\DEH]SHĴQRVWL











&KRYDWHOpGUŝEHŦH













.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLYOHVQLFWYtDSŒtEX]QŢFKREODVWHFK













.YDOLILNRYDQtSUDFRYQtFLSURSĹVWĹQtDRŖHWŒRYiQtOHVD













=HGQtFLNDPQiŒLGODŦGLĴLDPRQWpŒLVXFKŢFKVWDYHE













=HGQtFL NURPĹ]HGQtNŝRKQLY]GRUQpKR]GLYD













7HVDŒLDVWDYHEQtWUXKOiŒL













7HVDŒL


























.YDOLILNVWDYHEGĹOQtFLVWDYHE~GUŦEiŒLEXGRYPRQWpŒLDSRG
6WDYHEQtPRQWpŒL NURPĹPRQWpUŝVXFKŢFKVWDYHE











.YDOLILNRYDQtVWDYHEQtGĹOQtFLKODYQtVWDYHEQtYŢURE\













,QVWDODWpŒLSRWUXEiŒLVWDYHEQt]iPHĴQtFLDVWDYHEQtNOHPStŒL













6WDYHEQtLQVWDODWpŒL













0HFKDQLFLNOLPDWL]DFtDFKODGLFtFK]DŒt]HQt













0DOtŒL YĴVWDYHEQtFKODNŢUQtNŝDQDWĹUDĴŝ WDSHWiŒL













/DNŢUQtFLDQDWĹUDĴL NURPĹVWDYHEQtFK













/DNŢUQtFLDXWRPRELOŝDMLQŢFKYR]LGHO













0RGHOiŒLIRUPtŒLMiGUDŒLDVOpYDĴLYHVOpYiUQiFK













6YiŒHĴLŒH]DĴLSODPHQHPDSiMHĴL













6YiŒHĴL













3UDFRYQtFLQD]SUDFRYiQtSOHFKX













.DURViŒLDDXWRNOHPStŒL













0RQWpŒLNRYRYŢFKNRQVWUXNFt













.RYiŒL
1iVWURMDŒLDSŒtEX]QtSUDFRYQtFL
1iVWURMDŒL





































=iPHĴQtFLVWURMŝ













3URYR]Qt]iPHĴQtFL~GUŦEiŒL













6WURMtUHQŖWtNRYRGĹOQtFL













6HŒL]RYDĴLDREVOXKDREUiEĹFtFKVWURMŝ NUGŒHYRREUiEĹFtFK

























6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKVRXVWUXKŝ
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDNRQYHQĴQtFKIUp]
6HŒL]RYDĴLDREVOXKDĴtVOLFRYĹŒt]HQŢFKVWURMŝ
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%UXVLĴLOHŖWLĴLDRVWŒLĴLQiVWURMŝDNRYŝ

FHONHP













0HFKDQLFLDRSUDYiŒLPRWRURYŢFKYR]LGHO













0HFKDQLFLDRSUDYiŒLRVREQtFKDXWRPRELOŝ













0HFKDQLFLDRSUDYiŒLQiNODGQtFKDXWRPRELOŝ













0HFKDQLFLDRSUDYiŒLOHWHFNŢFKPRWRUŝD]DŒt]HQt














0HFKDQLFLDRSUDYiŒL]HPĹGĹOSUŝP\VODMVWURMŝ]DŒt]HQt
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Dodatek – Technický popis šetření
Technický popis šetření přibližuje metodické postupy používané při zpracování mzdové
sféry Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV MZS). Popis je rozdělen do pěti
kapitol: koncepce šetření, vstupní údaje, nejdůležitější sledované ukazatele, dopočtové metody
a kvalita odhadů a definice vybraných pojmů.
1. Koncepce šetření
Kapitola popisuje základní soubor šetření, postup při výběru ekonomických subjektů (ES)
a strukturu výběrového souboru mzdové sféry ISPV-MZS.
1.1. Základní soubor
Základním souborem ISPV-MZS je soubor aktivních ekonomických subjektů, definovaný
na základě registru ekonomických subjektů (RES) Českého statistického úřadu (ČSÚ), které
odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů. RES je detailně popsán na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).
Informace o subjektech, které neodměňují mzdou, ale platem, jsou získávány z Informačních
systémů o platech a služebním příjmu, spravovaných Ministerstvem financí.
1.2. Výběrový design ISPV-MZS
Výběr ekonomických subjektů v ISPV-MZS lze charakterizovat jako jednostupňový
stratifikovaný výběr. Výběrovými jednotkami jsou ekonomické subjekty, na které se v případě
vybrání vztahuje zpravodajská povinnost. Statistickými jednotkami jsou zaměstnanci, kteří jsou
nositeli sledovaných statistických znaků. Základní soubor (ZS) je rozdělen do oblastí (strat)
podle:
– institucionálních sektorů,
– velikostních kategorií,
– odvětvových skupin,
– regionů (krajů).
V jednotlivých oblastech, které vznikly rozdělením ZS dle příslušných stratifikačních kritérií,
je vybrán stanovený podíl ekonomických subjektů. Výběr je prováděn z institucionálních
sektorů používaných v národních účtech, tj. ze sektorů nefinančních podniků, finančních
institucí, vládních institucí, domácností (podnikatelů – fyzických osob) a neziskových institucí
sloužících domácnostem.
V početně největších sektorech – v nefinančních podnicích a domácnostech – jsou subjekty
s 250 a více zaměstnanci zařazeny do šetření plošně (výběr s pravděpodobností rovnou 1).
Menší subjekty s 1 až 249 zaměstnanci jsou vybírány v jednotlivých stratech systematickým
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náhodným výběrem s nestejnými pravděpodobnostmi bez vracení. Pravděpodobnosti výběru
se liší podle velikosti subjektu, a jejich výše je určena výběrovým podílem uvedeným v tabulce
1. Výběr ekonomických subjektů s 1 až 9 zaměstnanci je prováděn jednorázově každé
4 roky, přičemž poslední výběr byl uskutečněn za rok 2018. Výběrový soubor ekonomických
subjektů s 10 až 249 zaměstnanci se obměňuje metodou rotujícího panelu s periodou rotace
devět let, tzn. k plné obměně dojde za devět let.
Velikostní kategorie pro výběr
Kategorie Počet zaměstnanců Výběrový podíl [%]

1
2
3
4

1 až 9
10 až 49
50 až 249
250 a více

1,2
4,5
15
100

Tabulka 1

V sektorech finančních a vládních institucí jsou do výběrového souboru zařazeny plošně
subjekty s 50 a více zaměstnanci, v sektoru neziskových institucí s 65 a více zaměstnanci.
Menší subjekty z těchto sektorů podléhají pravděpodobnostnímu výběru.
Ekonomické subjekty se vybírají v 6 základních odvětvových skupinách: zemědělství,
průmysl, stavebnictví, obchod, tržní služby a ostatní služby. V rámci základních skupin jsou
pomocí klastrové analýzy určena podrobnější strata na základě podobnosti mzdové úrovně
a struktury zaměstnání.
Regionem se z hlediska výběru jednotek rozumí kraj ve smyslu ústavního zákona
č. 347/1997 Sb., v platném znění.
1.3. Struktura výběrového souboru ISPV-MZS
Statistické šetření ISPV-MZS za rok 2020 zahrnuje 6 389 ekonomických subjektů, které
představují 1 727 tisíc pracovních úvazků (viz tabulka 2).
Soubor ISPV mzdové sféry
Počet ekonomických subjektů

- z toho přímo sbírané ES
- z toho mikrosubjekty za rok 2018
Počet úvazků

6 389
4 619
1 770
1 727 tisíc

Tabulka 2

Strukturu výběrového souboru ISPV-MZS (obsahuje vstupní údaje vyhovující kontrolám
ISPV-MZS) ukazují z různého pohledu následující tabulky. Složení výběrového souboru
ISPV-MZS z odvětvového hlediska ukazuje tabulka 3. Tabulka 4 zobrazuje strukturu souboru
ISPV-MZS z regionálního pohledu.
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Odvětvová skladba výběrového souboru ISPV-MZS
Kód CZ-NACE

Sekce

Počet ES

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

B

Těžba a dobývání

C

Zpracovatelský průmysl

D

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

60

E

Zásobování vodou, činnosti související s odpady

85

F

Stavebnictví

G

Obchod, opravy motorových vozidel

H

Doprava a skladování

309

I

Ubytování, stravování a pohostinství

181

J

Informační a komunikační činnosti

244

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

175

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

148

M

Profesní, vědecké a technické činnosti

497

N

Administrativní a podpůrné činnosti

258

O

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení

P

Vzdělávání

114

Q

Zdravotní a sociální péče

386

R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

S

Ostatní činnosti

169
29
1 848

449
1 137

12

81
207

Tabulka 3
Regionální skladba výběrového souboru ISPV-MZS
Kód NUTS 3

Kraj

Počet ES

CZ010

Hlavní město Praha

1 913

CZ020

Středočeský

1 260

CZ031

Jihočeský

849

CZ032

Plzeňský

803

CZ041

Karlovarský

492

CZ042

Ústecký

861

CZ051

Liberecký

610

CZ052

Královéhradecký

793

CZ053

Pardubický

748

CZ063

Vysočina

667

CZ064

Jihomoravský

CZ071

Olomoucký

835

CZ072

Zlínský

807

CZ080

Moravskoslezský

1 384

1 194
Tabulka 4
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2. Vstupní údaje
Kapitola popisuje specifika sběru dat pro šetření ISPV-MZS, nejdůležitější vstupní údaje
a používané klasifikace a číselníky.
2.1. Sběr dat
Ekonomické

subjekty,

na které

se

vztahuje

zpravodajská

povinnost,

vykazují

do statistického šetření ISPV-MZS údaje o všech zaměstnancích v pracovním poměru. Vybraná
zpravodajská jednotka předává data na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je
orgánem vykonávajícím státní statistickou službu.
Ekonomické subjekty s 1 až 9 zaměstnanci vykazují údaje za všechny zaměstnance
jednou za čtyři roky v rámci evropského šetření SES (tzv. šetření mikrosubjektů). Získané údaje
jsou po následující 4 roky používány pro šetření ISPV-MZS, přičemž údaje jsou
harmonizovány na základní soubor mikrosubjektů ČSÚ příslušného období.
Ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci vykazují čtyřikrát ročně za jednotlivá čtvrtletí
základní informace za celý subjekt a za pololetí a celý rok navíc podrobné údaje o všech
svých zaměstnancích. Termínem pro předání dat od respondentů je 25. den měsíce
následujícího po skončení sledovaného období.
Předávaná data mají formu databázových souborů a obsahují informace o zaměstnavateli
a zaměstnancích. U více než 90 % respondentů je zdrojem dat pro šetření mzdový
a personální systém. Datové soubory jsou předávány ve více než 99 % případů elektronickou
poštou, zbylá část respondentů posílá data na disketě.
Pro kontrolu a opravu dat připravených mzdovým a personálním systémem respondenta,
případně pro pořízení vstupních dat, je určen „Lokální pořizovací program ISPV 2017“, který
si respondent před použitím nainstaluje na lokální disk svého počítače.
Pořizovací program řeší i zabezpečení dat při přenosu od respondenta ke zpracovateli.
Používá přitom hybridní šifrování s veřejným a privátním klíčem. Veřejný klíč je součástí
instalace pořizovacího programu, privátní klíč je uložen na interním serveru zpracovatele.
Zašifrovaná data se ukládají do souboru s formátem S/MIME verze 3.
Pokud se respondenti šetření chtějí vyhnout instalaci programu, je pro ně připraven
„Internetový kontrolní program“, přes který lze data zaslat z kteréhokoliv počítače připojeného
k internetu. Tento program taktéž umožňuje kontrolu dat vytvořených mzdovým systémem
a jejich

zabezpečený

přenos

ke

zpracovateli

pomocí

certifikovaného

šifrovaného

komunikačního protokolu https. V tomto programu však není umožněno respondentům
provádět opravy dat.
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Oba programy jsou volně k dispozici na stránkách www.ispv.cz v sekci Pro respondenty
šetření.
2.2. Nejdůležitější vstupní údaje
Šetření ISPV-MZS monitoruje s pololetní periodicitou úroveň a strukturu hrubé měsíční mzdy
a pracovní doby zaměstnanců ve mzdové sféře ČR. Nejdůležitější třídění podle osobních
i podnikových charakteristik jsou obsažena v této publikaci a patří mezi ně pohlaví, věk,
vzdělání, místo pracoviště, státní občanství, odvětví ekonomické činnosti podle klasifikace
CZ-NACE a zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO.
Celková hrubá mzda je součtem mzdy za práci, náhrad mzdy a odměn za pracovní
pohotovost, které jsou přímo sbíranými položkami. Mzda je definována v § 109, odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Šetření ISPV-MZS
sleduje i strukturu hrubé měsíční mzdy, tj. podíl odměn, příplatků a náhrad mzdy.
V rámci statistického vykazování pracovní doby zaměstnanců je zjišťována její
odpracovaná a neodpracovaná část. Vstupní věta o zaměstnanci obsahuje odpracovanou
dobu

za sledované

období,

a

z ní

počet

přesčasových

hodin.

Odpracovaná

doba u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou nezahrnuje dobu svátků v jinak
pracovních dnech. Věta dále obsahuje celkovou neodpracovanou dobu za sledované období,
z ní počet hodin dovolené a nemoci.
2.3. Klasifikace a číselníky
ISPV-MZS používá standardní statistické klasifikace a číselníky (podrobněji popsané
na www.czso.cz). ISPV je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku součástí
programu statistických zjišťování, a proto je použití platných statistických klasifikací závazné
jak pro orgán vykonávající státní statistickou službu, tak pro zpravodajské jednotky, které
poskytují údaje pro statistické zjišťování. ISPV-MZS používá následující klasifikace a číselníky:

CZ-ISCO

Klasifikace

zaměstnání;

vydáno

sdělením

ČSÚ

č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 o zavedení
Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Poslední aktualizace byla
provedena k 1. červenci 2020 sdělením ČSÚ č. 271/2020
Sb. ze dne 4. června 2020 o aktualizaci Klasifikace
zaměstnání (CZ-ISCO).
CZ-ICSE

Klasifikace postavení v zaměstnání; vydáno sdělením ČSÚ

č. 494/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání
Klasifikace postavení v zaměstnání.
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Klasifikace kmenových oborů vzdělání; od 1. ledna 2009

převzalo

MŠMT

gesci

za Klasifikaci

kmenových

oborů

vzdělání (KKOV) jako resortní klasifikaci.
LAU 1

Číselník okresů; od 1. ledna 2008 je systém statistické

klasifikace územních struktur v České republice rozdělen,
v souladu se systémem Eurostatu, na dvě části: klasifikace
CZ-NUTS a systém LAU (Local Administrative Units). Evropská
klasifikace NUTS končí na úrovni NUTS 3 (v ČR kraje), nižší
územní členění je v rámci EU jednotně řešeno systémem LAU
(v ČR okresy, Praha se na úrovni LAU dále nečlení).
CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE); vydáno

sdělením ČSÚ č. 244/2007 Sb. ze dne 18. září 2007
o zavedení Klasifikace ekonomických činností.
CZ-GEONOM

Klasifikace zemí; vydáno sdělením ČSÚ č. 487/2003 Sb.

ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace zemí. Poslední
aktualizace byla provedena k 15. prosinci 2008 sdělením
ČSÚ č. 429/2008 Sb. ze dne 26. listopadu 2008
o aktualizaci Klasifikace zemí a o ukončení zveřejňování
aktualizací.

3. Nejdůležitější sledované ukazatele
Kapitola popisuje nejdůležitější sledované ukazatele, algoritmy jejich výpočtu a srovnání
ukazatelů s obdobnými ukazateli mzdové statistiky ČSÚ. Kapitola je rozdělena na sestavy
hrubé měsíční mzdy a odpracované a neodpracované doby.
3.1. Hrubá měsíční mzda (sestavy MZS Mx)
Hrubá měsíční mzda je v ISPV-MZS definována jako součet mzdy za práci, náhrad mzdy
a odměny za pracovní pohotovost za sledované období. Hrubá měsíční mzda za pracovní
poměr zaměstnance se vypočte podle vzorce:

HMM

MZDA  NAHRADY  POHOTOV
MESPLAC_prep
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kde:
HMM

je hrubá měsíční mzda zaměstnance,

MZDA

je mzda za práci zaměstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka věty o zaměstnanci),

NAHRADY

jsou náhrady mzdy zaměstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka věty o zaměstnanci),

POHOTOV

je odměna za pracovní pohotovost zaměstnance v kumulaci
za sledované období (vstupní položka věty o zaměstnanci),

MESPLAC_prep

je počet přepočtených placených měsíců zaměstnance, tj.
počet měsíců, které zaměstnanec odpracoval nebo za které
pobíral náhrady mzdy (vyjma náhrady za dobu dočasné
pracovní neschopnosti).

Počet přepočtených placených měsíců MESPLAC_prep je roven počtu kalendářních měsíců
(6 při 1. pololetí, 12 při celém roku) v případě, že zaměstnanec s plným pracovním úvazkem
po celé sledované období pracoval, nebo pobíral náhrady mzdy (s výjimkou náhrady za dobu
dočasné pracovní neschopnosti). Pokud byl zaměstnanec v evidenčním stavu kratší dobu než
sledované období, bude jeho počet placených měsíců zkrácen poměrem počtu pracovních dnů
v evidenčním stavu a ve sledovaném období. Měl-li zaměstnanec sjednán kratší pracovní
úvazek, bude jeho počet placených měsíců zkrácen poměrem kratšího a plného úvazku.
Podobně se počet placených měsíců zkrátí, pokud zaměstnanec měl tzv. neplacenou absenci
(např. neplacené volno, nemoc, ošetřování člena rodiny).
Při výpočtu charakteristik hrubé měsíční mzdy (např. medián, průměr) za určitou skupinu
zaměstnanců vstupuje každý zaměstnanec do výpočtu s váhou odpovídající počtu jeho
placených měsíců za sledované období (tzv. váha placené doby). Tedy zaměstnanec, který byl
zaměstnán jen část období (nebo měl kratší úvazek, nebo byl nemocný) má menší vliv
na výslednou charakteristiku. Vážený způsob výpočtu umožňuje korektní srovnání mzdové
úrovně jednotlivých zaměstnání a srovnávání v čase.
Počet zaměstnanců je vypočten jako podíl součtu přepočtených placených měsíců
za určitou skupinu zaměstnanců a počtu kalendářních měsíců ve sledovaném období (6 při

1. pololetí, 12 při celém roku).
Měsíční placená doba vyjadřuje počet placených hodin – součet hodin odpracovaných

a hodin s náhradou mzdy (vyjma náhrady za dobu dočasné pracovní neschopnosti) za plně
placený měsíc. Výpočet je konzistentní s výpočtem hrubé měsíční mzdy.
Kritéria pro zahrnutí zaměstnance do výpočtů výše uvedených ukazatelů jsou následující:
–

přepočtený počet placených měsíců zaměstnance je alespoň jeden měsíc,
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stanovená týdenní pracovní doba na dané pracovní místo je alespoň 30 hodin
(dle doporučení Eurostatu).

Počet zaměstnanců a hrubá měsíční mzda/plat podle ISPV jsou rozdílné od údajů
mzdové statistiky ČSÚ. Prvním důvodem rozdílu je jiný způsob přepočtu zaměstnanců

v ISPV.

Počet

zaměstnanců

přepočtený

podle placených

měsíců

(ISPV)

na rozdíl

od přepočteného počtu zaměstnanců uveřejňovaného ve mzdových šetřeních ČSÚ neobsahuje
zaměstnance po dobu jejich neplacené absence (např. neplacené volno, nemoc, ošetřování
člena rodiny), tj. po dobu, kdy zaměstnanci nedostávají náhrady, které jsou součástí hrubé
mzdy. Menší počet zaměstnanců v ISPV pak znamená vyšší průměrnou hrubou měsíční
mzdu/plat z šetření ISPV než u ČSÚ. Druhým důvodem rozdílu je skutečnost, že jsou z výpočtu
vyloučeni zaměstnanci, kteří nesplňují výše uvedená kritéria pro zahrnutí zaměstnance do
výpočtů.
Koncept

výpočtu

hrubé

měsíční

mzdy/platu

podle ISPV,

který

se

používá

mj.

ve výdělkových šetřeních Eurostatu (viz šetření Structure of Earnings Survey), umožňuje
provádět přesnější srovnání mezd/platů jednotlivých skupin zaměstnanců (a zejména
jednotlivých zaměstnání) bez ovlivnění neplacenou absencí.
3.2. Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba (sestavy MZS Tx)
Měsíční odpracovaná doba zaměstnance se vypočte podle vzorce:

ODPRACDmes

ODPRACD
MESEVID_prep

kde:
ODPRACDmes

je měsíční odpracovaná doba zaměstnance,

ODPRACD

je odpracovaná doba zaměstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka věty o zaměstnanci),

MESEVID_prep

je počet přepočtených evidenčních měsíců zaměstnance, tj. počet
měsíců, odpovídajících délce pracovního úvazku a délce
pracovního poměru ve sledovaném období.

Počet přepočtených evidenčních měsíců MESEVID_prep je roven počtu kalendářních
měsíců v případě, že zaměstnanec s plným pracovním úvazkem byl po celé sledované období
v pracovním poměru a nebyl na mateřské či rodičovské dovolené. Pokud byl zaměstnanec
v evidenčním stavu kratší dobu než sledované období, bude jeho počet evidenčních měsíců
zkrácen poměrem počtu pracovních dnů v evidenčním stavu a ve sledovaném období. Měl-li
zaměstnanec sjednán kratší pracovní úvazek, bude jeho počet evidenčních měsíců zkrácen
poměrem kratšího a plného úvazku.
WWW.ISPV.CZ

78

Technický

popis

šetření

Průměrná měsíční odpracovaná doba za určitou skupinu zaměstnanců je vypočtena jako
vážená charakteristika, v níž má měsíční odpracovaná doba každého zaměstnance váhu
odpovídající počtu jeho evidenčních měsíců ve sledovaném období (tzv. váha evidenční
doby). Tedy zaměstnanec, který byl zaměstnán jen po část období (nebo měl kratší úvazek)
má menší vliv na výsledný průměr. Vážený způsob výpočtu umožňuje korektní srovnání
průměrné odpracované doby podle jednotlivých zaměstnání a v jednotlivých letech.
Obdobně jako odpracovaná doba se počítají měsíční neodpracovaná doba a průměrné
měsíční údaje o přesčasu, dovolené a nemoci.
Počet zaměstnanců je vypočten jako podíl součtu přepočtených evidenčních měsíců
za určitou skupinu zaměstnanců a počtu kalendářních měsíců ve sledovaném období (6 při

1. pololetí, 12 při celém roku).
Kritéria pro zahrnutí zaměstnance do výpočtů výše uvedených ukazatelů jsou stejná jako
u mzdových sestav:
–

přepočtený počet placených měsíců zaměstnance je alespoň jeden měsíc,

–

stanovená týdenní pracovní doba na dané pracovní místo je alespoň
30 hodin (dle doporučení Eurostatu).

4. Dopočtové metody a kvalita odhadů
Kapitola popisuje používané dopočtové metody – imputaci, vážení dle výběru
a poststratifikaci, a dále hodnotí kvalitu statistických odhadů.
4.1. Dopočtové metody
Dopočtové metody používané v ISPV-MZS umožňují získat z dat výběrového šetření
odhady charakteristik zaměstnanecké populace. Harmonizace dat ISPV s údaji z výkaznictví
ČSÚ přináší věrohodný a podrobný pohled na odměňování a pohyb pracovních sil na trhu
práce.
Dopočet výběrového souboru ISPV na základní soubor zaměstnanců ČR a řešení
neodpovědí (tzv. non-response) či chyb v předaných datech vybraného ekonomického subjektu
je v ISPV-MZS řešen metodou historické imputace a metodou vážení dle pravděpodobnosti
výběru subjektu a poststratifikací souboru na údaje získané ze mzdové statistiky ČSÚ.
Metoda historické imputace využívá data stejného respondenta z předchozího období,
která jsou následně upravena o průměrnou změnu vykázanou u podobných podniků. Tato
metoda je v ISPV-MZS používána jen u subjektů s 1000 a více zaměstnanci.
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Na základě pravděpodobnosti výběru každého ekonomického subjektu jsou určeny
primární váhové koeficienty. Podnikové váhy jsou upraveny tak, aby zohlednily podnikovou
non-response a aby umožňovaly dopočet na základní soubor v rámci jednotlivých vážících
strat.
V závěrečné fázi dopočtu je provedena poststratifikace na přepočtený počet zaměstnanců
a objem mezd podle mzdového výkaznictví ČSÚ ve srovnatelném období, a to v třídění
na jednotlivé sekce odvětvové klasifikace CZ-NACE.
Použitý váhový systém zvyšuje vliv dat ekonomických subjektů s relativně malým
zastoupením ve výběrovém souboru. Relativně nejméně zastoupené jsou ve výběrovém
souboru ISPV-MZS malé ekonomické subjekty s 1 až 49 zaměstnanci, což je vyjádřeno
největšími hodnotami vah při výpočtech odhadů.
4.2. Kvalita statistických odhadů
Odhadované charakteristiky podléhají dvěma typům chyb – výběrovým chybám
a nevýběrovým chybám. Nevýběrové chyby bývají způsobeny především špatnou kvalitou dat
předávaných

respondenty

několikastupňovými

(neúplné

kontrolními

a chybné

mechanismy

údaje)

a častými

a jejich
kontakty

vliv

je

zpracovatele

snižován
šetření

s respondenty. Výběrové chyby jsou způsobeny faktorem náhody při pravděpodobnostním
výběru v rámci ISPV-MZS. Tyto chyby jsou podstatně sníženy použitou stratifikací.
Kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy podle podskupin a kategorií zaměstnání
CZ-ISCO je uvedena v tabulce MZS-M8 ve sloupci Kvalita odhadu. Kvalita odhadu je
rozdělena do následujících kategorií:
––

Kategorie „A“ charakterizuje nejkvalitnější odhady mediánu hrubé měsíční mzdy
s průměrnou chybou odhadu ± 1,5 %.

––

Kategorie „B“ představuje odhady mediánu hrubé měsíční mzdy s průměrnou chybou
± 5,0 %.

––

Kategorie „C“ charakterizuje odhady mediánu hrubé měsíční mzdy s průměrnou
chybou ± 10,0 %.

Symboly „A“, „B“ nebo „C“ uvedené v závorkách označují ta zaměstnání, u kterých
existuje přirozená dominance jednoho nebo dvou ekonomických subjektů. Konkrétně se jedná
o případy, kdy je v daném zaměstnání více než 80 % zaměstnanců v pracovním poměru
k jednomu nebo dvěma dominantním subjektům.
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5. Definice vybraných pojmů
Ekonomický subjekt

Ekonomický subjekt je právnický subjekt nebo fyzická
osoba s postavením podnikatele, zapsaná do registru
ekonomických subjektů ČSÚ. Každému ekonomickému
subjektu se přiděluje identifikační číslo (IČO).

Organizační

Z hlediska výdělkové statistiky ISPV se dělí ekonomické

jednotka

subjekty

na organizační

jednotky

podle okresu,

ve kterém jednotky působí. Organizační jednotku tvoří
všechny útvary ekonomického subjektu, které působí
ve stejném okrese.
Zpravodajská

Zpravodajskou

jednotka

organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se
požaduje

jednotkou

poskytnutí

údajů

je

právnická

ve statistickém

osoba,
zjišťování

podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
ve znění pozdějších předpisů.
Sledované období

Sledované období je období od začátku roku do konce
čtvrtletí, ve kterém se statistické zjišťování provádí.

Mzdová sféra

Do mzdové sféry patří subjekty, které odměňují mzdou
podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Platová sféra

Do platové sféry patří subjekty, které odměňují platem
podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
podle zákona

č.

234/2014

Sb.,

o státní

službě,

podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
a podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním příjmu
pro příslušníky bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.
Soubor ISPV-MZS

Souborem ISPV mzdové sféry je soubor ekonomických
subjektů definovaný na základě registru ekonomických
subjektů Českého statistického úřadu.
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