4. OBYVATELSTVO OBVYKLE BYDLÍCÍ
Zásadní metodickou zmnou sítání v roce 2011 bylo zpracování a publikování výsledk podle místa obvyklého pobytu. Pedchozí sítání (od roku 1961) zpracovávala výsledky za trvale bydlící obyvatelstvo.
Rozhodnutí o nahrazení trvalého pobytu obvyklým bylo dáno pedevším Naízením Evropského parlamentu a Rady . 763/2008 o sítání lidu, dom a byt, které se stalo závazným dokumentem pro všechny
státy Evropské unie. Za cíl si stanovilo zajistit maximální mezinárodní srovnatelnost. Rostoucí mobilita oban Evropské unie vedla tvrce Naízení ke stanovení principu nevázat obyvatele na jeho trvalé (evidované)
bydlišt, ale na místo jeho faktického pobytu. Pi zpracování výsledk podle obvyklého pobytu se pedpokládá podchycení skutené situace, tj. vylouení osob, které na daném území mají sice trvalý (evidovaný) pobyt, ale fakticky zde nežijí, a naopak zahrnutí všech osob, které zde dlouhodob pobývají. Takový postup má
vylouit setení jedné osoby ve více státech.
Pro naplnní požadavk vyplývajících z Naízení bylo nezbytné pipravit komplex opatení, které získání,
vyhodnocení a zpracování údaj o obyvatelstvu podle obvyklého pobytu zabezpeil. Byl vytvoen nový metodický postup, který si ve srovnání s pedchozím sítáním vyžádal i inovaci obsahu sítání, formulace otázek, odvozování nových ukazatel, a ve svém dsledku znamenal zmnu obsahu standardních publikaních
výstup. Koncept místa obvyklého pobytu se netýká pouze konkrétní lokalizace jednotlivé osoby, ale promítá
se i do dalších charakteristik obyvatel, konstrukce obvykle bydlících domácností, výpotu dojíž kových
proud aj.

4.1. Zjiš ování místa pobytu ve sítáních 1921 - 2011
Zmna konceptu urování místa pobytu sítaného není v historii eského sítání ojedinlá. Definování souboru obyvatelstva, které bude pedmtem sítání, je klíové metodické hledisko, které ovlivuje nejen samotné výsledky, ale veškeré procesy zajiš ující sbr a zpracování dat. Je proto vždy ureno v dostateném
pedstihu ped samotným sítáním.
Hlavními faktory, které zmnu konceptu v minulosti vyvolaly, byly pedevším úel cenzu a využití zjištných
dat. Výsledky sítání tak mohly nap. reagovat na zmnu intenzity mobility obyvatelstva (sthování, práce
v zahranií) i posun ve významu jednotlivých složek populace (nap. v posledních sítáních zahrnutí/nezahrnutí dlouhodob pítomných cizinc apod.).
První eskoslovenské sítání lidu, konané v roce 1921, navázalo na pedchozí sítání z dob Rakouska Uherska a bylo provedeno za tzv. pítomné obyvatelstvo. Osoby byly seteny v míst, kde byly pítomny
v rozhodný okamžik. Jednalo se tedy o osoby v daném míst bydlící a osoby doasn pítomné. Kde osoba
skuten bydlí, nehrálo pi sítání 1921 roli.
Hned v druhém eskoslovenském sítání v roce 1930 došlo z pohledu místa pobytu k pomrn zásadnímu
kroku. Poprvé bylo krom pítomného obyvatelstva zjiš ováno také obyvatelstvo bydlící. Ve sítacím formulái se zjiš ovala doasnost pítomných osob a doplovaly se osoby doasn nepítomné, souet obyvatelstva trvale pítomného a doasn nepítomného vytvoil obyvatelstvo bydlící. Pravidla pro stanovení doasnosti/trvalosti pobytu byla daná instrukcemi ve vysvtlivkách a v mnohém se shodují s dnešními kritérii
pro zahrnutí do obvykle bydlících (nap. za doasn nepítomné se mly oznait osoby vzdálené pouze na
sezónní práce i jinak krátkodob nepítomní, naopak za dlouhodob nepítomné (nebydlící) se považovali
chovanci výchovných ústav, vzové apod.). Pes tento dležitý posun smující ke snaze zjistit skutený
poet obyvatel územních celk bylo pramenné dílo i všechna ostatní publikovaná data stále založeny na
pítomném obyvatelstvu jako na záruce úplnosti sítání. Za bydlící obyvatelstvo byly zveejnny jen celkové
poty v územním tídní za jednotlivé zem. I tyto omezené výstupy ale umožnily základní analýzu rozdíl
mezi pítomným a bydlícím obyvatelstvem. V eské a Moravskoslezské zemi (kde bylo nejvíce pracovních
míst) bylo zjištno pomrn více osob doasn pítomných. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi naopak
zvýšený poet osob doasné nepítomných.
Sítání v roce 1950 nepineslo žádnou podstatnou zmnu, opt bylo zjiš ováno jak obyvatelstvo pítomné,
tak bydlící. Data byla nadále zpracovávána za pítomné obyvatelstvo.
Z mnoha pohled bylo pelomovým sítání uskutenné v roce 1961. Jednou z významných zmn pedstavovalo zpracování a publikování výstup za trvale bydlící obyvatelstvo. Z pedchozích cenz bylo zejmé,
že zvyšující se mobilita obyvatel ovlivuje stále více i poty pítomného obyvatelstva na daném území. Zjistit
a hlavn zpracovat výsledky za obyvatelstvo bydlící se tedy ukázalo jako nutnost. Jedním z dvod zmny
bylo také propojení sítání lidu se soupisem byt a zpracování údaj za domácnosti.
Rovnž sílící poptávka po údajích a jejich zpracování za nižší územní celky mlo na rozhodnutí o trvalém
pobytu vliv. Pi porovnání pítomného a bydlícího obyvatelstva na úrovni obcí jsou totiž rozdíly nejmarkant

njší. Pro urení stálého bydlišt byly zvažovány rzné varianty. Deklaratorní zpsob, kdy si každá osoba
urí místo svého pobytu sama, nebo vyhodnocení objektivních znak typu délka pobytu i zákonem evidované bydlišt. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto, že za stálé bydlišt osoby se bude považovat
jeho trvalé bydlišt. Z hlediska sítání ml institut trvalého pobytu nkolik výhod. Byl ošeten zákonem
a k trvalému pobytu musel být oban pihlášen pouze v jednom míst (což zajiš ovalo úplnost sítání). Podle
místa trvalého pobytu byla také už zjiš ována migrace a bžná demografická statistika.
V následujících sítáních 1970, 1980 a 1991 byla dodržována metodika z roku 1961 a všechny údaje byly
zpracovány a publikovány za trvale bydlící obyvatelstvo. Souasn však díky zjiš ování doasné pítomnosti
resp. nepítomnosti osob v míst trvalého pobytu bylo možné vždy zkonstruovat i údaj o pítomném obyvatelstvu.
Bhem devadesátých let minulého století došlo k významnému nárstu migraních tok z a do eské republiky. Na to reagovalo také sítání v roce 2001. Do celkového potu obyvatel eské republiky proto byly zahrnuty nov osoby s cizí státní píslušností s dlouhodobým pobytem na našem území (tj. pechodným pobytem, pokud doba jejich pobytu pesáhla 90 dn). Informace o doasné pítomnosti byla zjištna pouze
u osob s trvalým pobytem, u kterých byla tedy zpracována jak adresa místa setení, tak adresa trvalého
bydlišt. V pípad cizinc se doasná pítomnost nezjiš ovala, pouze doasná nepítomnost u dlouhodobého pobytu. Proto v roce 2001 nemohl být korektní údaj o pítomném obyvatelstvu v plném rozsahu vypoten.
Další zmnu z pohledu metodiky stanovení bydlišt osoby pineslo sítání 2011. Obdobn jako pechod od
pítomného k trvale bydlícímu obyvatelstvu v roce 1961, byl také pechod od trvale bydlícího k obvykle bydlícímu obyvatelstvu vyvolán snahou piblížit se realit.
V dob, kdy má institut trvalého pobytu v ad pípad pouze evidenní charakter a mobilita nejen v rámci
R, ale v rámci celé EU nabývá na významu, je tato zmna nanejvýš opodstatnná. Pesto nelze pominout
fakt, že veejná správa eské republiky operuje výlun s pojmem trvalý pobyt, tento se také objevuje
v zákonech R. Jsou na nm postaveny rovnž asové ady a také bžná demografická statistika. Proto
jsou ze sítání 2011 k dispozici oba údaje, jak obvyklý, tak trvalý pobyt.
Trvalý pobyt nebyl zjiš ován pímo ve sítacím formulái, ale byl doplnn v prbhu zpracování propojením
s informacemi z Informaního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra. Podle trvalého bydlišt byly
také publikovány první výsledky ze sítání 2011 - tabulky pedbžných výsledk. Všechny definitivní výsledky byly ale již zpracovány za obvykle bydlící obyvatelstvo.

4.2. Místo obvyklého pobytu ve sítání 2011
Definice místa obvyklého pobytu respektovala mezinárodní doporuení; draz byl kladen zejména na vazbu
respondenta na konkrétní domácnost.
Obvyklý pobyt se nachází v míst, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního odpoinku
bez ohledu na doasnou nepítomnost z dvodu rekreace, návštv, pracovních cest, pobytu ve
zdravotnickém zaízení apod. a kde je lenem konkrétní domácnosti.
Domácnost tvoí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a spolen uhrazují náklady na své poteby –
viz § 115 Zákona . 40/1964 Sb., Obanský zákoník.
Pi vytváení metodiky a definování místa obvyklého pobytu se vycházelo pedevším z již zmínného Naízení Evropského parlamentu a Rady o sítání lidu, dom a byt. To definuje obvyklý pobyt jako místo, kde
osoba obvykle tráví období každodenního odpoinku bez ohledu na doasnou nepítomnost pro úely rekreace, dovolené, návštv u pátel a píbuzných, služebních cest, léení aj.
Za osoby s místem obvyklého pobytu v dotené zempisné oblasti se považují pouze osoby, které
- bydlely v míst svého obvyklého pobytu nepetržit alespo dvanáct msíc ped referenním datem
nebo
- se pisthovaly do místa svého obvyklého pobytu bhem období dvanácti msíc ped referenním
datem s úmyslem zstat tam alespo jeden rok.
Pokud tyto okolnosti nelze prokázat, rozumí se místem obvyklého pobytu místo zákonného nebo ohlášeného
pobytu.
Druhým nemén dležitým metodickým dokumentem byla Mezinárodní doporuení KES (CES Recommendations for the 2010 Round of Population and Housing Censuses), kde krom samotné definice byly
popsány také nejednoznané pípady, resp. bylo sjednoceno jejich ešení jako nap.


- místem obvyklého pobytu osob pracujících v prbhu týdne mimo domov a vracejících se k rodin
o víkendu, je bydlišt jejich rodiny, a to bez ohledu na to, zda pracují jinde v zemi nebo v zahranií;
píp. místo setení je považováno za místo obvyklého pobytu bezdomovc, koovník, tulák a osob
bez stálého místa pobytu,
- místem obvyklého pobytu student terciárního vzdlávání, kteí studují mimo domov na vysoké škole,
je místo, kde studují, bez ohledu na to, zda žijí v ubytovacím zaízení (koleji) nebo jsou ubytováni
v soukromí a nezávisle na tom, zda studují jinde ve své zemi nebo v zahranií. Výjimen, v pípad,
že navštvovaná škola je v zemi bydlišt rodiny, mže být za místo obvyklého pobytu považováno
bydlišt rodiny studenta“ apod.
Protože pojem „obvyklý pobyt“ nebyl – na rozdíl od trvalého pobytu - pro veejnost obecn známý a srozumitelný, bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o samostatnou otázku na sítacím formulái. Konkrétní adresa
místa obvyklého pobytu jednotlivé osoby se tedy zpracovávala vyhodnocením deklarace sítaného o bydlišti
v rozhodný okamžik, bydlišti ped rokem a informace o trvalém bydlišti, pokud byla k dispozici
z administrativního zdroje.
Osoba byla mezi obvykle bydlící v R zahrnuta, pokud:
- deklarovala, že její faktické bydlišt je na území R a zárove bydlišt ped rokem také, pípadn šlo
o osobu trvale bydlící
- deklarovala, že momentáln žije v zahranií, ale ped rokem byla v R a zárove mla v R trvalý
pobyt. U tchto osob se pedpokládalo, že jejich pobyt v jiném stát je pouze doasný.
- nedeklarovala své faktické bydlišt, ale podle údaje o trvalém bydlišti a podle podprných informací
z administrativních zdroj (poslední zmna údaj v registru, bydlišt na ohlašovn) se pedpokládalo,
že se osoba na území R zdržuje.
Celý proces odvozování adresy místa obvyklého pobytu probhl automatizovan na zaátku zpracování.
Dvodem byla návaznost dalších inností a odvozování dalších ukazatel, které již s místem obvyklého pobytu pracovaly. Šlo pedevším o konstrukci domácností, ukazatele obydlenosti, lokalizace pracovišt ve
vztahu k bydlišti, výpoet dojíž kových proud a další.
Ped zaátkem odvozování místa obvyklého pobytu bylo nutné provést kontroly korektního a logicky správného vyplnní otázek . 5 a . 6 na sítacím formulái, se kterými algoritmus odvozování pracoval. Mimo jiné
se ovovala správnost (existence) adresy bydlišt v rozhodný okamžik s využitím údaj z Registru sítacích
obvod a budov.
V samotném procesu odvozování místa obvyklého pobytu bylo vytvoeno 5 nových územních identifikátor,
které jednoznan urovaly adresu místa obvyklého pobytu osoby až do úrovn domu. Šlo o okres, obec,
ást obce, íslo domovní a statistický obvod.
Algoritmus u každé osoby vyhodnocoval
- bydlišt v rozhodný okamžik (otázka na sítacím formulái)
- místo setení (územní identifikace sítacího formuláe),
- místo trvalého pobytu resp. místo pobytu cizince s povolením k pobytu (údaj z administrativního zdroje)
Nejvtší váhu mla deklarace respondenta na sítacím formulái o míst jeho faktického bydlišt
k rozhodnému okamžiku. Kritérium dvanácti msíc bylo vztahováno výhradn k nápotu obvykle bydlících
obyvatel R. Konkrétní bydlišt rok ped sítáním nebylo pro odvozování adresy místa obvyklého pobytu
zásadní. To znamená, že pokud osoba patila do obvykle bydlících obyvatel R a v prbhu posledních
12 msíc ped rozhodným okamžikem se v rámci území republiky pesthovala, nebyla tato skutenost pro
stanovení adresy místa obvyklého pobytu významná. Pomocí informací z administrativního zdroje byly rovnž eliminovány pípady „bydlišt“ na ohlašovnách pobytu.
Poet obvykle bydlících obyvatel eské republiky k 26. 3. 2011 inil 10 436 560 osob.
V celkovém potu obvykle bydlících obyvatel jsou zahrnuty
a) osoby, které mají krom obvyklého i trvalý pobyt (mají záznam v administrativním zdroji); jsou to



-

obané R trvale bydlící - pítomní nebo mén než 12 msíc nepítomní na území R

-

cizinci trvale bydlící - pítomní nebo mén než 12 msíc nepítomní na území R

-

cizinci s povolením k pechodnému pobytu na dlouhodobá víza - pítomní nebo mén než
12 msíc nepítomní na území R

-

azylanti

b) osoby, které mají pouze obvyklý pobyt (nemají záznam v administrativním zdroji); jsou to
-

cizinci bez víz legáln pobývající v R (obané EU) - pítomní na území R 12 msíc a déle

-

cizinci nelegáln pobývající v R - pítomní na území R 12 msíc a déle

-

žadatelé o azyl, jejichž ízení o udlení azylu trvá 12 msíc a déle.

4.3. Porovnání obvykle a trvale bydlícího obyvatelstva
Poet setených trvale bydlících obyvatel R byl o 54 tisíc vyšší než poet obvykle bydlících. Mírn pevažoval skoro ve všech krajích, nejvýraznji v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském. Výjimku pedstavovaly Praha a Stedoeský kraj, v nichž bylo obvykle bydlících obyvatel dohromady o 53 tisíc více (podíl
tchto kraj na obyvatelstvu státu byl tak o 0,6 procentního bodu vyšší).
Poty trvale a obvykle bydlících obyvatel kraj podle výsledk SLDB 2011
Poet obyvatel

absol.

v%

absol.

v%

Pomr
obvykle a
trvale
bydlících
v%*

Praha

1 235 958

12,2

1 268 796

11,8

102,7

Stedoeský

1 268 916

12,4

1 289 211

12,1

101,6

Jihoeský

635 750

6,0

628 336

6,1

98,8

Plzeský

571 357

5,5

570 401

5,4

99,8

Karlovarský

303 609

2,8

295 595

2,9

97,4

Ústecký

828 510

7,8

808 961

7,9

97,6

Liberecký

437 894

4,1

432 439

4,2

98,8

Královéhradecký

554 155

5,2

547 916

5,3

98,9

Pardubický

516 123

4,9

511 627

4,9

99,1

Vysoina

512 019

4,8

505 565

4,9

98,7

1 164 033

11,1

1 163 508

11,1

100,0

Olomoucký

638 873

6,0

628 427

6,1

98,4

Zlínský

589 790

5,6

579 944

5,6

98,3

Moravskoslezský

1 233 622

11,6

1 205 834

11,8

97,7

eská republika

10 490 609

100,0

10 436 560

100,0

99,5

Kraj

Jihomoravský

s trvalým pobytem

s obvyklým pobytem

* trvale bydlící = 100 %

Výraznjší disproporce byly na nižších územních úrovních. Zhruba v každé tvrté obci byla odchylka vtší
než 5 obvykle bydlících obyvatel na 100 trvale bydlících, v 5 % obcí to bylo více než 10 obyvatel. Celkov
byl u 69 % obcí zaznamenán nižší poet obvykle bydlících obyvatel než trvale bydlících.
Podle údaj o obvyklém pobytu bylo obyvatelstvo rozmístno mírn nerovnomrnji, než ukazují data za
trvalý pobyt. Bylo více soustedno v nejvtších metropolitních areálech (krom Ostravska) – pedevším
v suburbánních zónách, ale i v samotných centrech.
Mimoádn vysoké byly poty obvykle bydlících hlavn v zázemí Prahy. V obvodech obcí s rozšíenou psobností (ORP) sousedících s Prahou bylo pouze 18 obcí (ze 189), kde obvykle bydlící nepevažovali nad
trvale bydlícími. Relativn vysoké byly poty obvykle bydlících také v nkterých rekrean atraktivních lokalitách, pedevším krkonošských stediscích (Špindlerv Mlýn, Pec pod Snžkou).



Naopak výrazn nižší byl podíl obvykle bydlících v nkterých horských a píhraniních oblastech, zejména
v Jeseníkách, jihozápadní ásti Krušných hor, v hlavních výbžcích území R (pedevším v Osoblažském).
Vysokým absolutním i relativním rozdílem se vyznaovala ostravsko-karvinská oblast, hlavn její východní
ást.
Zcela specifickou kategorii pedstavují obce, na jejichž území jsou situována velká hromadná zaízení sloužící k dlouhodobému pobytu, pedevším vznice. V pípad delšího pobytu byli respondenti seteni jako
obvykle bydlící v daném zaízení, ímž nkdy markantn navýšili poet obyvatel obce.
Z prvních deseti obcí s nejvtší relativní pevahou obvykle bydlících mají všechny na svém katastru vznici
(nepoítáme-li vojenský újezd Bezina s pouze dvma trvale a temi obvykle bydlícími obyvateli). Jsou to
vtšinou menší obce, ale jsou mezi nimi i Valdice se 1480 trvale a 2412 obvykle bydlícími obyvateli. Valdice
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se tak staly obcí s nejvyšší hustotou zalidnní v esku (2693 obvykle bydlících obyvatel / km , to je o 136
více než v Praze).
Velikost rozdíl v potech trvale a obvykle bydlících obyvatel byla znan diferencovaná podle vku.
V mladších vkových skupinách, zejména ve skupin 20 – 29 let, bylo obvykle bydlící obyvatelstvo více
územn koncentrováno než obyvatelstvo trvale bydlící. Zmínná vková kategorie se také nejvíce podílela
na výše popsaných celkových rozdílech. Obvykle bydlící v ní pevažovali pouze v Praze a v 18 obvodech
ORP, tém výhradn obvodech krajských mst nebo v jejich tsném sousedství. Ve srovnání s celou populací byly v této kategorii vysoké podíly obvykle bydlících spíše v samotných velkých mstech než v zázemích
(zejm asto doasné pobyty, pedcházející nalezení stálého bydlení) a naopak výrazn nižší na vtšin
území Moravskolezského kraje, na Jesenicku, Broumovsku a v dalších periferních oblastech.
Odlišná byla situace u staršího obyvatelstva, hlavn u senior nad 65 let. Na rozdíl od celé populace byla
jejich územní koncentrace podle obvyklého pobytu nepatrn nižší než podle pobytu trvalého. Ve všech mstech nad 45 tisíc obyvatel jich obvykle žilo mén než trvale, naopak pevažovali v populan malých obcích,
ve mstech do 10 tisíc obyvatel a mnohdy práv v periferních regionech, kde byly celkové rozdíly mezi obvykle a trvale bydlícím záporné (Jeseník, Rumburk, Aš, Daice). Relativn nejvyšší poty obvykle bydlících
senior však byly stejn jako u celé populace v zázemí Prahy.
Obyvatelé s odlišným místem obyvyklého a trvalého pobytu
na území R podle vku k 26. 3. 2011 v %
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Osoby trvale i obvykle bydlící na území eské republiky
Z celkového potu obyvatel s trvalým i obvyklým pobytem v R (10 386,1 tis.) mlo 558,2 tisíc (5,4 %) rozdílné obce pobyt, 407,4 tisíc (3,9 %) i rozdílné ORP a 250,4 tisíc (2,4 %) i rozdílné kraje:
- více než polovinu rozdíl na úrovni kraj tvoily osoby, které mly jeden z pobyt v Praze, astá byla
zejména kombinace Praha – Stedoeský kraj (piemž ve Stedoeském kraji fakticky žilo zhruba
dvakrát tolik Pražan, než kolik Stedoech žilo fakticky v Praze). Území Prahy se Stedoeským
krajem mlo se všemi ostatními kraji kladnou „bilanci“ (ovšem pouze díky obyvatelm ve vku zhruba
20 – 40 let, v ostatních vkových kategoriích tomu bylo naopak).
- relativn výrazn ziskový byl také Jihomoravský kraj, kde ve vtším potu žili obyvatelé hlášení
k pobytu hlavn v Moravskoslezském a Zlínském kraji.
- nejvíce „rozptýleným“ trvale bydlícím obyvatelstvem do ostatních kraj se v absolutním vyjádení vyznaovaly kraje Moravskoslezský (do Prahy a do Jihomoravského kraje) a Ústecký (do Prahy a Stedoeského), v relativním vyjádení Karlovarský kraj (do Prahy a do Plzeského kraje).
Rozdíly mezi obvyklým a trvalým pobytem se nejastji vyskytovaly u obyvatel okolo 25 – 30 roku vku
a u malých dtí (sthování s rodii) a také u osob v nejvyšším vku (sthování z dvodu zhoršení finanní
situace i snížení sobstanosti, nap. k píbuzným nebo do zaízení zdravotní i sociální pée).
Obvykle bydlící obyvatelé bez trvalého pobytu
Obvykle bydlících obyvatel bez trvalého pobytu na území eské republiky, tj. neregistrovaných v evidenci
obyvatel (a tedy zejm ani nepodchycených ve vtšin statistických údaj), bylo seteno 50,4 tisíc. Pedstavovali zhruba 0,5 % všech obvykle bydlících. Byli to vtšinou cizinci, ale vyskytovali se mezi nimi i obané
eské republiky, kteí mli na našem území ukonený trvalý pobyt, ale fakticky zde žili.
Rozmístní obyvatel bez trvalého pobytu korespondovalo s rozmístním cizinc. Ve východní ásti republiky
bylo jejich absolutní i relativní zastoupení nižší než v západní polovin, výjimkou bylo Brno se 4 tisíci osob
(mírn pes 1 % obvykle bydlících). Zdaleka nejvíce (44 %) tchto obyvatel bylo seteno v Praze, kde tvoili
necelá 2 % obvykle bydlícího obyvatelstva. Vysoké poty byly dále zaznamenány v obvodech ORP Mladá
Boleslav, Pardubice a Plze (regiony charakteristické vyššími stavy pímých zahraniních investic a s tím
souvisejícími vyššími poty cizinc).
I svými socio-demografickými charakteristikami tato skupina obyvatel vícemén odpovídala charakteristikám
pisthovalých cizinc. Ve srovnání s celou populací byli výraznji zastoupeni muži. Poetn velmi výrazná
byla zejména vková kategorie 20 – 29 let, u muž i vyšší vkové skupiny. Na rozdíl od evidovaných cizinc
nebyli nejvýraznji zastoupeni obané Ukrajiny, ale Slovenska.
Úrove vzdlanosti osob bez trvalého pobytu byla výrazn vyšší než u zbytku obvykle bydlícího obyvatelstva
(i po odstranní vlivu vkové struktury). Relativn velkou ást tvoili ekonomicky neaktivní zahraniní studenti.
Trvale bydlící obyvatelé bez obvyklého pobytu
Ponkud problematickou skupinou z hlediska spolehlivosti výsledk jsou trvale bydlící obyvatelé, kteí podle
metodiky nemli v eské republice obvyklý pobyt. Bylo jich zjištno 104 tisíc, pevážn eských oban.
Stejn jako u pedchozích popisovaných skupin výraznji dominovaly vkové kategorie od 20 do 40 let. Byli
soustedni hlavn na severozápad území, a to zejména v Karlovarském kraji a na Chomutovsku. Ve skutenosti však pouze necelých 40 tisíc z tchto osob odevzdalo sítací formulá, v nmž deklarovali obvyklý
pobyt mimo území eské republiky. Vtšinu pedstavovaly osoby fyzicky nesetené, ale doplnné
z evidence obyvatel a hlášené na adrese ohlašovny pobytu. Ty podle metodiky nebyly zaazeny mezi obvykle bydlící.

