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aBSTracT How Geographers Lose Illusions (of the Availability of Regional Economic Data) – We 
are reacting to the review by our colleagues Radim Perlín and Marek Komárek, which concerned 
the alleged use of outdated regional economic data in our Atlas of Rural Development. We focus 
on the long-term unavailability of economic indicators including employment, production, 
value added and wages at a lower than regional (NUTS3) level. Annual statistical data cover-
ing employment are only provided by the Register of Economic Subjects, but these data are 
very rough and inaccurate. The unavailability of regional economic data fundamentally limits 
analyzes and strategies of the development of peripheral and other types of lagging regions. 
Besides, the data covering economic structure of metropolitan regions are very limited. It is 
necessary to support research aimed at strengthening the data base at the level of municipalities 
and municipalities with extended powers.
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V posledním čísle Informací ČGS (41, 1, 35–38) publikovali kolegové Perlín a Ko-
márek recenzi na Atlas rozvoje venkova (Krtička, Ženka a kol. 2021). Za autorský 
tým děkuji kolegům za zpětnou vazbu, s většinou připomínek lze souhlasit. Je 
však škoda, že recenze pomíjí webovou součást atlasu, která značně rozšiřuje po-
tenciální okruh uživatelů a nabízí získávání přesných údajů pro použité územní 
jednotky jejich odečítáním z webové mapy, případně syntézu informací zobraze-
ním jednotlivých mapových výstupů ve vlastním GIS.

Návrhy na „zahrnutí úrovně dostupnosti občanské vybavenosti (obchody, hospo-
dy aj.) nebo existence spolků jakožto základních nositelů kulturních aktivit a sociální 
komunikace“ (Perlín, Komárek 2022, s. 37) jsou dobře myšlené, ale obtížně rea-
lizovatelné. Skutečná dostupnost, spolehlivost, metodika i časová náročnost 
sběru a zpracování jsou značně problematické. Pomineme-li problémy se sběrem 
validních primárních dat, je nereálné získat přesné údaje o provozu zařízení 
(a ty se v případě některých zařízení určitě výrazně liší). Různé typy občanské 
vybavenosti budou navíc vykazovat různou spádovost. Ostatně na řadu problémů 
při zpracování dat poukázali již Šídlo a kol. (2017) v případě Metodiky hodnocení 
dostupnosti primární zdravotní péče.

Rádi bychom reagovali zejména na následující tvrzení (Perlín, Komárek 2022, 
s. 36): „Jak již bylo výše uvedeno, mapové listy hodnotící ekonomickou vyspělost regionů 
nejsou zcela aktuální. Tyto kartogramy vyvolávají ve čtenáři nutně pocit, že některý 
z autorů využil starší data a starší výstupy pro další recyklaci v novém díle. Údaje o  počtu 
obsazených pracovních příležitostí, zaměstnanosti nebo další ekonomické údaje jsou 
přitom běžně k dispozici ve veřejných databázích.“

Ponechme stranou poněkud nemístnou a nepodloženou zmínku o recyklaci 
starších výstupů. Zaměříme se na poslední větu o údajně běžně dostupných regio-
nálních ekonomických údajích. Aby se čtenář zorientoval: kritizované mapové listy 
prezentovaly na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) 
mj. přidanou hodnotu na obyvatele (2014), sektorovou strukturu zaměstnanosti 
(2014), velikost regionálních ekonomik dle čistého obratu (2016), odvětvovou 
specializaci zaměstnanosti (2014) a firemní dárcovství (2016).

Na úrovni SO ORP není ani jeden z uvedených ukazatelů běžně a každoročně 
k dispozici z veřejně dostupných údajů. Není obsažen ani v placené komplexní 
databázi KROK od Českého statistického úřadu (ČSÚ): všechny příslušné řádky 
u zaměstnanosti a finančních ukazatelů SO ORP jsou prázdné. Publikovali jsme 
tedy starší regionální ekonomická data proto, že novější údaje jsme neměli k dispo-
zici. Pokud recenzenti mají za SO ORP k dispozici data za zaměstnanost, přidanou 
hodnotu, produkci, mzdy a další finanční ukazatele za období 2015−2021, koupíme 
je a dobře zaplatíme (bez ironie).

Nyní se podívejme na otázku, jak je to se skutečnou dostupností aktuálních 
regionálních ekonomických dat pro úroveň SO ORP v Česku. Běžně či relativně 
snadno dostupné jsou statistiky vztahující se k míře nezaměstnanosti, volným 
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pracovním místům a uchazečům o zaměstnání, které poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Dále lze získat počty ekonomických subjektů podle velikostních 
kategorií, odvětví a právní formy.

Zaměstnanost celkovou a v odvětvové struktuře lze pouze jednou za dekádu 
odhadnout z cenzálních dat. Chceme-li časovou řadu za všechny roky, zbývá 
pouze velmi hrubá a nepřesná kalkulace z dat Registru ekonomických subjektů 
(á 6 000 Kč), kde jsou počty firem podle odvětví a velikostních kategorií. Tuto 
možnost jsme využili pro odhad odvětvové struktury zaměstnanosti venkovských 
obcí. Vzhledem k nízké spolehlivosti dat z Registru ekonomických subjektů je však 
pro úroveň SO ORP vhodnější použít starší, ale mnohem kvalitnější data z P5-01 
Ročního výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví – to platí pro 
zaměstnanost i finanční ukazatele.

Výkaz P5-01 pokrývá data za zaměstnanost, mzdy, tržby, přidanou hodnotu 
a další finanční ukazatele za jednotlivé firmy (plošný sběr pro firmy nad 100 za-
městnanců, výběrové šetření pro firmy do 100 zaměstnanců). Používá se pro vý-
počty odvětvových agregátů zaměstnanosti, HDP, přidané hodnoty aj. například 
pro Eurostat – Structural Business Statistics, v Česku pro statistiky národních a re-
gionálních účtů. ČSÚ poskytuje každoročně data za celostátní, NUTS2 a krajskou 
úroveň, nikoli za obce, SO ORP či okresy. Podle pracovníků ČSÚ není možné na 
okresní či nižší úrovni zajistit dostatečně spolehlivé a přesné údaje. Odhadovaná 
průměrná míra nepřesnosti na úrovni SO ORP je cca 10 %, u některých regionů 
může být chyba podstatně větší.

Poptávka po (byť nepřesných) ekonomických datech za okresy, SO ORP a obce 
ze strany akademiků, poradenských firem i státních institucí dlouhodobě exis-
tovala a existuje. Po mnoho let ČSÚ poskytoval primární firemní data rezortním 
ministerstvům, která z nich po zpracování poradenskou firmou počítala regionální 
produkční a jiné ekonomické statistiky. Datový soubor měl vyšší statisíce řádků. 
Data bylo nutné protřídit, opravit chybné údaje, domodelovat chybějící hodnoty, 
následně agregovat čísla na úroveň SO ORP a měst. Výsledná data za zaměstna-
nost, produkci, přidanou hodnotu a mzdy byla z firemní úrovně rozpočtena do 
jednotlivých provozoven lokalizovaných podle skutečného místa ekonomické 
činnosti (základní územní jednotky), nikoli na základě sídla firemního ústředí, 
což bylo v českých podmínkách zcela unikátní. Cena dat za jeden rok dosahovala 
cca 500 000 Kč, díky rozdělení mezi více zákazníků (včetně univerzit) bylo možné 
soubor získat za nižší částku. Právě z tohoto zdroje pocházejí naše mapové listy 
pokrývající sektorovou strukturu zaměstnanosti, odvětvovou specializaci nebo 
přidanou hodnotu na obyvatele. Poslední období, za které ČSÚ poskytl primární 
ekonomická data (alespoň našemu týmu), byly roky 2013 a 2014. Od té doby jsou 
k dispozici údaje pouze za krajskou úroveň.

Mapové listy 3.4 a 3.8 prezentující velikost regionálních ekonomik a firemního 
dárcovství pocházejí z anonymizované databáze Finanční správy, která obsahuje 
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údaje z daňových přiznání právnických osob (460 000 řádků). Netřeba snad  dlouze 
rozebírat, že data tohoto typu nejsou rozhodně běžně a zdarma k dispozici, a že 
v době zpracování atlasu dostupnost dat končila rokem 2016. Data Finanční správy 
jsou do budoucna velmi slibným zdrojem, avšak mají zásadní slabiny: neobsahují 
tak klíčové ukazatele jako zaměstnanost nebo přidanou hodnotu, jsou vykazována 
podnikovou metodou – tedy v místě ústředí dané firmy.

Hlavní motivací pro napsání této krátké stati nebylo hájit náš Atlas rozvoje venkova, 
ale poukázat na velmi špatnou dostupnost regionálních ekonomických dat na nižší 
než krajské úrovni. Česko se v tomto ohledu nemůže srovnávat ani se sousedním 
Slovenskem, o detailních ekonomických datech západoevropských či skandináv-
ských států si můžeme nechat zdát. Pokud již nějaké údaje jsou, cesta k nim je 
trnitá, zdlouhavá a finančně náročná. Tato situace ovlivňuje velmi nepříznivě 
nejen základní a aplikovaný výzkum české ekonomické geografie, ale též praxi 
regionálního rozvoje.

Navzdory již poměrně dlouhé a bohaté tradici české urbánní geografie máme 
jen velmi mlhavou představu o ekonomice metropolitních regionů a krajských 
měst. Základní čísla za Prahu jsou k dispozici jen díky tomu, že Praha je záro-
veň kraj. Intenzivně studujeme rozvoj periferních a venkovských regionů, aniž 
bychom znali jejich nosná odvětví z hlediska zaměstnanosti a přidané hodnoty. 
To v mnoha analytických a strategických dokumentech vede k přecenění socio-
ekonomického významu některých ekonomických aktivit (např. ekologického ze-
mědělství, cestovního ruchu) na úkor jiných, třeba kovodělného průmyslu jakožto 
klíčového odvětví v řadě českých venkovských regionů. Souvisejícím problémem 
je nedostatek expertíz pro formulaci a následné hodnocení dopadů politik a stra-
tegií na regionální rozvoj. Absence aktuálních ekonomických dat lokalizovaných 
do úrovně provozoven může vést ke zcela zkreslenému pohledu na hlavní aktéry 
rozvoje v menších městech a na venkově.

Kromě adorace článků v prestižních zahraničních časopisech tedy přinejmen-
ším česká větev ekonomické geografie urgentně potřebuje výzkumné projekty 
zaměřené na zajištění dostupnosti zcela základních statistických dat, která jsou 
v jiných vědních disciplínách běžně k dispozici. Je také třeba maximálně podpo-
rovat veškeré činnosti institucí směřující k rozšíření regionálních ekonomických 
databází: například aktivity úřadů práce v oblasti mapování a sběru detailních dat 
o významných regionálních zaměstnavatelích. A v neposlední řadě musíme tlačit 
instituce, aby tato statistická data též poskytovala pro výzkumné účely.
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