Předběžné výsledky
Sčítání lidu domů a bytů 2011
Národnosti

Z historie


1754 - první soupis obyvatel v celé Rakouské monarchii



1880 – na základě nařízení ministerstva vnitra z 6. 8.
1880 dotaz na obcovací řeč ke zjištění etnické skladby
obyvatel



1921 – první sčítání v Československu. Politicky
nejdůležitější zjištění národnosti obyvatelstva.
Zjišťování na základě svobodného přiznání každého
jednotlivce (již ne na základě řeči). určení národnosti na
tzv. „kmenové příslušnosti“.



1930 – národnost spojována zpravidla s mateřským
jazykem.



1950 – národnost na základě vnitřního sepjetí.

Legislativa

 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady EU č. 763/2008, o sčítání lidu,
domů a bytů

 Zákon č. 296/2009, o sčítání lidu, domů
a bytů

 Vyhláška č. 279 z 15. 9. 2009 k

provedení některých ustanovení
zákona č. 296/2009 Sb.

Metodika otázky k národnosti


V roce 2011 stejně jako v letech 1991 a 2001



Dobrovolnost na základě vlastního pocitu a deklarování



Možnost přihlásit se ke dvěma národnostem
Důvody:
1. odvození vlastní národnosti od národnosti rodičů,
kteří mohou mít různou národnost
2. cizinci se vztahem k rodné zemi i k nové vlasti.

Počty obyvatel
Proti předchozímu sčítání se zvýšil počet obyvatel ČR o 332 tisíc na 10 562 214 lidí.
1) Vyšší porodnost v posledních letech
2) V ČR žije o 261 % více cizinců než před deseti lety, jejich počet se blíží k půl milionu

Nejpočetnější skupiny cizinců v ČR:

Skupiny cizinců, které se nejvíce rozrostly:



Ukrajinci

117 810



Němci

nárůst o 504 %



Slováci

84 380



Ukrajinci

nárůst o 471 %



Vietnamci

53 110



Rusové

nárůst o 368 %



Rusové

36 055



Slováci

nárůst o 249 %



Němci

20 780



Vietnamci

nárůst o 192 %



Poláci

17 865

V České republice byli sečteni lidé 182 zemí světa.

Národnost
Na tuto dobrovolnou otázku neodpovědělo 2,74 milionu lidí
(v roce 2001 neodpovědělo pouze 173 tisíc obyvatel)
Nejčetnější národnosti v ČR:
2011

2001

6 732 104

9 249 777

149 140

193 190



Česká



Slovenská



Polská

39 269

51 968



Německá

18 772

39 106



Romská

13 150

11 746

Počet osob romské národnosti tvoří součet lidí, kteří vyplnili pouze romskou národnost a kombinaci romské a další
národnosti

Harmonogram zveřejnění dalších výsledků
3. čtvrtletí 2012

Základní definitivní výsledky za ČR a kraje, podrobné údaje
o obyvatelstvu za ČR a kraj podle obvyklého bydliště

4. čtvrtletí 2012

Podrobné údaje o domácnostech a bytech za ČR a kraje,
základní informace o okresech a obcích

1. čtvrtletí 2013

Podrobné údaje za kraje, okresy, města a obce

2. čtvrtletí 2013 Údaje o dojížďce do zaměstnání
2. pololetí 2013

Statistický lexikon obcí, Atlas výsledků SLDB

Kontakty

Veškeré údaje na www.scitani.cz
Český statistický úřad: www.czso.cz
stanislav.drapal@czso.cz

