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Datová sada: Statistika platů zaměstnanců

Datová sada: Statistika platů zaměstnanců
Statistika platů určených skupin zaměstnanců.
Zveřejnění platů zaměstnanců musí být v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Metodické doporučení jak posoudit, platy kterých zaměstnanců je možné zveřejnit naleznete na
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese
https://www.uoou.cz/ﬁles/Metodika.pdf?p1=1099 Obecně lze říci, že zveřejnit je možné platy pouze
nejvyššího vedení organizace. Platy ostatních zaměstnanců lze zveřejnit pouze v anonymizované
podobě, tedy tak, aby k platu nebylo možné konkrétního zaměstnance. Doporučujeme anonymizovat
prostřednictvím agregace. Tzn. uvést obecný název pracovní pozice (např. ředitel odboru nebo
referent účetního oddělení) a k ní počet zaměstnanců, kteří tyto pozice zastávají a jejich průměrný
plat. Je ovšem třeba zohlednit, že každá skupina zaměstnanců zastávajících stejnou pracovní pozici
musí mít více členů a to nejlépe minimálně tři, tak aby neexistovala možnost výši platu konkrétního
zaměstnance odvodit (např. při dlouhodobé pracovní neschopnosti některých zaměstnanců).

Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a
upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

id

Datový typ
atributu
Řetězec

obdobi_od

Datum

obdobi_do

Datum

nazev_skupiny

Řetězec

plat

Desetinné číslo

Název atributu

pocet_zamestnancu Celé číslo
zamestnavatel_ic
Řetězec
zamestnavatel_nazev Řetězec

Popis atributu
Jedinečné ID skupiny zaměstnanců unikátní v datové sadě.
Začátek období, za které je určen průměrný plat (např.
1.1.2015 pro začátek kalendářního roku 2015).
Konec období, za které je určen průměrný plat (např.
31.12.2015 pro konec kalendářního roku 2015).
Název a popis anonymizované skupiny (např. ředitelé
odborů, kontrolní pracovníci Brno, vedoucí oddělení).
Průměrný měsíční plat v Kč včetně odměn jednoho
zaměstnance za období.
Počet zaměstnanců ve skupině.
zaměstnavatel (organizace). IČ.
zaměstnavatel (organizace). Název.

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
Otevřená data - https://opendata.gov.cz/

Last update: 2016/03/09 00:00

datova-sada:platy-statistiky https://opendata.gov.cz/datova-sada:platy-statistiky

vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný atribut Název atributu
Ano
Název datové sady
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Hodnota atributu
Statistika platů zaměstnanců
Statistika platů určených skupin
Popis datové sady
zaměstnanců.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
plat, mzda, zeměstnanec
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
3843; 2619
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA

Metadata distribuce datové sady
Metadata distribuce
Povinný atribut Název atributu
Hodnota atributu
Ano
Odkaz na datový zdroj
NA
Ano
Formát dat (MIME type)
text/csv
Ano
Odkaz na podmínky použití
NA
Ne
Odkaz na strojem čitelné schéma
NA
Ne
Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma text/csv
Ne
Název datového zdroje
NA
Ne
Platnost od
NA
Ne
Platnost do
NA
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