Metodické poznámky
Publikace obsahuje údaje přepočtené na území krajů platné k 1. 1. 2017.
Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v kraji trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní
občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy
nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a cizince s přiznaným azylem (podle zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí
s dlouhodobým pobytem. Údaje zahrnují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým
pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
U všech údajů s věkem je vždy uveden dokončený věk. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje o věku
(event. rozdílu věků) v rocích. Délka života ve dnech u zemřelých novorozenců je kalendářním věkem,
tj. rozdílem data narození a úmrtí.
Územní členění výsledků zpracování za kraje vychází z ústavního zákona č.347/1997 Sb.,
o vytvoření VÚSC (a jeho novely č.176/2001) a zákona 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů.
Zákonem č.15/2015 Sb., s účinností od 1. 1. 2016, byl zrušen vojenský újezd (VÚ) Brdy ve
Středočeském kraji a stanoveny nové hranice ostatních VÚ. V souladu se změnou územní příslušnosti
dotčených katastrálních území došlo ke změně hranic a obyvatelstva krajů Středočeského, Plzeňského,
Karlovarského, Ústeckého, Jihomoravského a Olomouckého.
Ze Středočeského kraje byla část obyvatelstva zrušeného VÚ Brdy nově začleněna do kraje
Plzeňského (obyvatelé v katastrech připadajících k obci Skořice). Část obyvatelstva VÚ Hradiště
v Karlovarském kraji byla začleněna do kraje Ústeckého (obyvatelé v katastrech připadajících k obci
Podbořanský Rohozec a Radonice). Obyvatelé VÚ Březina v Jihomoravském kraji byli nově začleněni do
obyvatelstva kraje Olomouckého (do obcí Krumsín a Otaslavice).
Obce jsou do velikostních skupin zařazeny podle počtu obyvatel k 31. 12. příslušného roku.
Stav k 31. 12. daného roku se rovná stavu k 1. 1. následujícího roku. Zároveň platí, že stav k 1. 1.
plus celkový přírůstek se rovná stavu k 31. 12. daného roku. Výjimečná situace nastává vždy po aplikaci
výsledků sčítání lidu, kdy se údaje k 31. 12. roku před sčítáním nerovnají stavu k 1. 1. roku sčítání. V období,
za které jsou údaje této publikace, se to týká sčítání v roce 2011 - údaje o počtu obyvatel k 1. 1. 2011 se liší
od údajů k 31. 12. 2010.
Definice sňatků, rozvodů, narozených, potratů a zemřelých a z nich odvozených ukazatelů jsou
uvedeny v Demografické ročence České republiky (kód 130067-xx).
Stěhování je změna trvalého bydliště z obce do obce v ČR nebo přes hranice ČR (zahraniční
stěhování). V publikaci jsou uvedeny údaje za stěhování celkem, to znamená v úhrnu za stěhování
mezi obcemi ČR a za zahraniční stěhování. Uveden je počet stěhování, nikoli počet stěhujících se, někteří
se mohli stěhovat dvakrát nebo vícekrát.
Pro stěhování do kraje použito termínu přistěhovalí a pro stěhování z kraje termínu vystěhovalí,
přičemž v obou případech je myšleno stěhování přes hranice kraje (tedy včetně zahraničního stěhování).
Vnitrokrajským stěhováním je myšleno stěhování uvnitř krajů (tzn. ne přes hranice kraje) a je rozděleno
na stěhování mezi okresy kraje a mezi obcemi okresu (tj. uvnitř okresu, tedy ne přes hranice okresu). V kraji
Hlavní město Praha vnitrokrajské stěhování není.

Použité značky v tabulkách:
Pomlčka (-)
Tečka (.)
Písmeno (x)

na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
ležatý křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů

