
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví 
 

Popis datové sady: 

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, 

dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, v členění podle pohlaví, 

pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České 

republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i 

věkové skupiny.  

 

Metodické poznámky 

Statistické údaje v datové sadě jsou agregovány ze statistik Ředitelství služby cizinecké policie MV 

ČR.   

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana 

Evropské unie. 

 

Mezi cizince bez azylantů jsou řazeny následující kategorie cizinců: 

A. OBČANÉ ZEMÍ EU, NORSKA, ŠVÝCARSKA, ISLANDU A LICHTENŠTEJNSKA (ZKRÁCENĚ 

OBČANÉ EU A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 

Rodinní příslušníci občanů EU, kteří sami nejsou občany EU a hodlají pobývat přechodně (déle 
než 3 měsíce) na území ČR společně s občanem EU, mají odlišný pobytový režim od ostatních 
občanů třetích zemí (hlava IVa. zákona č. 326/1999 Sb.).  

1. občané zemí EU s potvrzením o přechodném pobytu na území a jejich rodinní příslušníci, 

kteří nejsou sami občané zemí EU, s povolením k přechodnému pobytu  

Doklad „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ se vydává na žádost občana EU. Mít zmíněný 

doklad k pobytu na území ČR není povinností občana EU, jde pouze o jeho právo o tento doklad 

požádat. „Potvrzení“ usnadňuje občanům EU jednání s úřady, bankami a dalšími institucemi. 

Statistiky týkající se těchto osob budou do jisté míry nadhodnoceny. Důvodem je skutečnost, že 

tyto osoby ukončení svého pobytu na území ČR mnohdy nehlásí, a nedochází tak k jejich 

deregistraci. „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ nemá z důvodu evropské legislativy 

omezenou platnost. 

Rodinní příslušníci občana EU, kteří sami nejsou občany EU a hodlají pobývat přechodně na 

území ČR společně s občanem EU, jsou povinni požádat Ministerstvo vnitra o vydání povolení 

k přechodnému pobytu, které se vydává formou „Pobytové karty rodinného příslušníka občana 

EU“ a v případě rodinných příslušníků občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo Švýcarska 

formou „Průkazu o povolení k pobytu pro cizince“. 

2. občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci s povolením k trvalému pobytu 

Občan EU získá povolení k trvalému pobytu standardně po 5 letech nepřetržitého přechodného 

pobytu na území ČR (v zákonem stanovených případech může trvalý pobyt získat i dříve), a to s 

platností na 10 let. 

B.  OBČANÉ ZEMÍ MIMO EU (ZKRÁCENĚ „OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ“) 

3.   občané třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobých víz  

Maximální platnost tohoto víza je 1 rok. Platnost víza nelze prodloužit, navazuje na něj povolení 

k dlouhodobému pobytu.  



4.  občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu 

Jde o povolení navazující na dlouhodobá víza (V případech vymezených zákonem č. 326/1999 

Sb. lze o toto povolení požádat i na zastupitelském úřadu ČR bez předchozího pobytu na základě 

dlouhodobého víza). Toto povolení je možné vydat i na dobu delší než jeden rok; jeho platnost lze 

prodloužit. 

5. občané třetích zemí s povolením k trvalému pobytu 

Občané třetích zemí mohou o trvalý pobyt požádat obecně po 5 letech nepřetržitého pobytu 
(započítává se doba pobytu na dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu) v ČR.  

6. cizinci pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany 

Jedná se o opatření při hromadném přílivu občanů třetích zemí, např. v důsledku ozbrojeného 

konfliktu, živelné pohromy nebo soustavného porušování lidských práv v zemi původu, které by 

mělo chránit tyto osoby a poskytnout jim dočasné útočiště do doby odeznění kritické situace. 

 

Podrobnější informace viz https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-poctu-cizincu. 

 

Metodická poznámka k územnímu vymezení 

Údaje za Českou republiku odpovídají úhrnu údajů za okresy. Pokud okres zjištěn nebyl, v datové 

sadě je uvedeno okres – nezjištěno. 

Údaje za kraje České republiky lze získat využitím údaje o příslušnosti okresu do kraje. 

Metodická poznámka k agregacím za občanství, pohlaví a věkové skupiny 

Úhrn údajů za uvedené pětileté věkové skupiny odpovídají údajům za věkové skupiny celkem. 

Úhrn údajů za uvedená pohlaví odpovídají údajům za pohlaví celkem. 

Úhrn údajů za uvedená státní občanství (včetně položky nezjištěno) odpovídají údajům za občanství 

celkem. 

 

Struktura dat: 

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel, věcné členění dle 

věku, pohlaví, státního občanství-), časového (stav k 31. 12. příslušného roku)  a územního (území).   

SLOUPEC VÝZNAM POZNÁMKA 

idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

hodnota zjištěná hodnota  v numerickém formátu 

 

stapro_kod kód ukazatele v celé datové sadě se jedná o statistickou 

proměnnou 6121 (počet cizinců bez azylantů) 

s omezením na druh pobytu: s pobytem 

přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a 

dlouhodobým vízem 

pohlavi_cis číselník pro pohlaví používá se číselník 102, pokud není vyplněno, 

jedná se o úhrn obou pohlaví 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-poctu-cizincu


SLOUPEC VÝZNAM POZNÁMKA 

pohlavi_kod kód položky číselníku pro 

pohlaví 

1 = muž, 2= žena 

pokud není vyplněno, jedná se o úhrn obou 

pohlaví 

stobcan_cis číselník pro zemi státního 

občanství cizince 

využívá se číselník ČSÚ 3228, pokud není 

vyplněno, jedná se o úhrn za všechna státní 

občanství 

stobcan_kod kód země státního občanství 

cizince 

pokud není vyplněno, jedná se o úhrn za všechna 

státní občanství  

vek_cis číselník pro věkové skupiny využívá se číselník ČSÚ 7700 pro obecné 

intervaly, pokud není vyplněno, jedná se o 

všechny věkové skupiny 

vek_kod kód číselníku pro věkové 

skupiny 

pokud není vyplněno, jedná se o všechny věkové 

skupiny  

rok referenční období  - ve 

formátu RRRR 

v příslušném roce se jedná o stav k 31.12. 

vuzemi_cis kód číselníku pro referenční 

území (okres nebo ČR) 

okresy kód 101, Česká republika kód 97  

 

vuzemi_kod kód položky číselníku pro 

referenční území  

kód okresu (včetně položky 99999 pro nezjištěný 

okres), pro Českou republiku kód 19 

 

kraj_cis kód číselníku pro příslušnost 

okresu do kraje  

kraje kód 100 

 

kraj_kod kód položky číselníku pro 

příslušnost okresu do kraje  

kód kraje, kam okres patří, pro nezjištěný okres 

kód 9999, v případě údajů za ČR nevyplněno 

 

vuzemi_txt text položky číselníku pro 

referenční území (okres) 

název území (okres, Česká republika)  

kraj_txt text položky číselníku pro 

příslušnost okresu do kraje 

pouze pro data za okresy - název příslušného 

kraje (včetně položky nezjištěno) 

pohlavi_txt text položky z číselníku 

pohlaví 

pokud není vyplněno, jedná se o úhrn za obě 

pohlaví 

stobcan_txt text (zkrácený) země státního 

občanství cizince 

pokud není vyplněno, jedná se o úhrn za všechna 

státní občanství 

vek_txt text (zkrácený) z číselníku pro 

věkové skupiny 

pokud není vyplněno, jedná se o všechny věkové 

skupiny 

 

 

  



Použité číselníky a referenční údaje: 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě jsou použity: 

stapro 
_kod 

TEXT 

6121 
 
Počet cizinců v ČR 

 

 

Počet cizinců v ČR je upřesněn – jedná se o počty cizinců bez azylantů s pobytem přechodným, 

dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem, měřicí jednotkou jsou osoby. 

 

Pohlaví– kód číselníku ČSÚ 102 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

pohlavi 
_cis 

pohlavi 
_kod 

TEXT 

102 1 muž 

102 2 žena 

 

Státní občanství – kód číselníku ČSÚ 3228 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=3228&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Věkové skupiny – použit číselník obecných intervalů - kód číselníku ČSÚ 7700 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7700&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

V této datové sadě jsou použity následující položky: 

vek_cis vek_kod 
Věková 
skupina 

7700 400000600005000 00-04 

7700 400005610010000 05-09 

7700 410010610015000 10-14 

7700 410015610020000 15-19 

7700 410020610025000 20-24 

7700 410025610030000 25-29 

7700 410030610035000 30-34 

7700 410035610040000 35-39 

7700 410040610045000 40-44 

7700 410045610050000 45-49 

7700 410050610055000 50-54 

7700 410055610060000 55-59 

7700 410060610065000 60-64 

7700 410065610070000 65-69 

7700 410070610075000 70-74 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=3228&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7700&typdat=0&cisjaz=203&format=0


vek_cis vek_kod 
Věková 
skupina 

7700 410075610080000 75-79 

7700 410080610085000 80-84 

7700 410085799999000 85+ 

 

Číselník státu – (Česká republika) - kód číselníku ČSÚ 97 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje s údaji k 31. 12. příslušného roku.  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

