Rozdíly mezi mzdovou statistikou ČSÚ a šetřením ISPV (MPSV)
Oblast srovnání

mzdová statistika ČSÚ

Zaměření šetření

makroekonomické ukazatele,
mzda ČSÚ je používána jako
referenční hodnota pro zákony a
vyhlášky

nejdůležitější třídění

periodicita výsledků

ISPV (MPSV)

mzdová úroveň jednotlivých
zaměstnání v klasifikaci CZISCO, struktura mzdy,
harmonizováno s evropským
šetřením SES
odvětví dle CZ-NACE,
zaměstnání dle CZ-ISCO,
podnikatelská a nepodnikatelská kategorie podle vzdělání, věku,
sféra je určena dle sektorů
pohlaví a státního občanství,
národních účtů
mzdová a platová sféra je určena
dle způsobu odměňování *)
čtvrtletní
pololetní; základní odvětvové
sestavy se publikují čtvrtletně;
regionální výsledky se publikují
jednou za rok (RSCP)

Hlavní ukazatele
diferenciace hrubé
měsíční mzdy

nesleduje se

medián, dolní a horní kvartil, 1.
a 9. decil

struktura hrubé měsíční
mzdy

nesleduje se

základní mzda, odměny,
příplatky, náhrady

měsíční odpracovaná a
neodpracovaná doba

nesleduje se

hodinový výdělek

nesleduje se

sleduje se odpracovaná doba (s
podílem přesčasu) a
neodpracovaná doba (s podílem
dovolené a nemoci)
v sudých čtvrtletích je sledován
průměrný hodinový výdělek

Metodika šetření
statistická jednotka

typ šetření

údaje jsou zjišťovány za celý
ekonomický subjekt

údaje jsou zjišťovány za
jednotlivé zaměstnance,
základní údaje jsou zjišťovány
za ekonomický subjekt
plošné šetření pro ES s 10 a více plošné šetření pro ES s 250 a
zaměstnanci, výběrové šetření
více zaměstnanci ze mzdové
pro ES s 1-9 zaměstnanci
sféry a pro všechny ES z platové
sféry (šetření ISP), ES s méně
než 250 zaměstnanci ze mzdové
sféry jsou zastoupeny výběrově

* ) 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. Ekonomické subjekty, které přísluší
do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 uvedeného zákona.

Oblast srovnání
přepočtený počet
zaměstnanců ve
mzdových statistikách

mzdová statistika ČSÚ
přepočet proveden na
zaměstnance s plným úvazkem
(tzv. FTE)

definice hrubé měsíční
mzdy

hrubá měsíční mzda
zaměstnance s plným úvazkem

ISPV (MPSV)
přepočet proveden na
zaměstnance s plným úvazkem a
plně placenou dobou
(nezahrnuje se např. doba
nemoci či neplaceného volna);
nezahrnují se zaměstnanci se
stanovenou pracovní dobou
menší než 30 hod. za týden či s
placenou dobou menší než 1
měsíc
hrubá měsíční mzda
zaměstnance s plným úvazkem a
plně placenou dobou

