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(vyplňuje ČSÚ)
01
Datum narození

02

den, měsíc, rok

Rodné číslo

03

Datum přihlášení k pobytu

2

den, měsíc, rok

Pohlaví

1-mužské

2-ženské

Stav

1-svobodný(á) 2-ženatý, vdaná 3-rozvedený(á) 4-ovdovělý(á)
(kóduje ČSÚ)

Nejvyšší vzdělání

1-základní

2-střední bez maturity

(od 15 let věku)

3-střední s maturitou

4-vysokoškolské

Důvod stěhování (uveďte jeden hlavní důvod)

4-zdravotní důvody

04

5-sňatek

06
07
08

09

2-přiblížení k pracovišti
6-rozvod

8- následování rodinného příslušníka
Předchozí trvalé bydliště

0

05

Státní obč. (uveďte slovy)

1-změna pracoviště

0

3-učení, studium
7-bytové důvody

9-jiný důvod

okres
obec
ulice, č.p.

Stát (u přistěhovalých z ciziny)
(kóduje ČSÚ)

C

Z

10 -11

12
Nové trvalé bydliště

okres
obec
ulice, č.p.

Stát (u vystěhovalých z ciziny)
(kóduje ČSÚ)

C

Z

13-14

15

Vyplňte čísly všechny rubriky s výjimkou těch, které vyplňuje ČSÚ.
Vytečkované řádky vyplňte čitelně slovy.
Další pokyny pro vyplnění jsou uvedeny na zadní straně hlášení.

rub

Pokyny pro vyplnění Hlášení o stěhování (Obyv 5-12)
K tomuto statistickému zjišťování, které je součástí Programu statistických zjišťování na rok
2002, je zpravodajská jednotka povinna ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
v platném znění, poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana individuálních dat je
zaručena zákonem.
Zpravodajskými jednotkami, odpovídající za hlášení o stěhování (Obyv 5-12) jsou:
!

ohlašovny pobytu pro případy stěhování občanů ČR z obce do obce na území ČR nebo
stěhování občanů ČR z a do ciziny

!

okresní úřadovny cizinecké a pohraniční policie ČR pro případy vnitřního i zahraničního
stěhování cizinců a osob bez státního občanství

Za občany ČR vyhotovuje hlášení Obyv 5-12 ohlašovna pobytu v obci, do níž se občan
přistěhoval z jiné obce v ČR nebo z ciziny, a ve které se hlásí k trvalému pobytu podle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Za občany, kteří se dlouhodobě
stěhují mimo ČR, vyhotovuje hlášení ohlašovna pobytu v obci, kde měl občan ČR trvalé
bydliště při odevzdání občanského průkazu do úschovy podle stejného zákona před
vystěhováním do ciziny.
Za cizince - s povolením k trvalému pobytu na území ČR,
- s vízem nad 90 dní, jehož doba pobytu v ČR je delší než jeden rok,
- s azylem na území ČR,
který se stěhuje v rámci ČR do jiné obce, vyhotovuje hlášení Obyv 5-12 okresní úřadovna
cizinecké policie příslušná okresu přistěhování.
Ostatní případy stěhování cizinců (povolení k trvalému pobytu na území ČR při příjezdu; první
překročení doby pobytu 1 roku u cizinců s vízem nad 90 dní; udělení azylu; faktické
vystěhování z ČR; ukončení platnosti víza bez jeho následného prodloužení nebo získání
novéno – „úřední vystěhování“) a také informace o získání občanství ČR jsou ČSÚ zasílány
prostřednictvím automaticky generované exportní dodávky měsíčně každou okresní úřadovnou
cizinecké policie prostřednictvím příslušné Krajské správy cizinecké policie a Krajské
reprezentace ČSÚ.
Podrobnosti obou typů vykazování stěhování cizinců řeší příslušné interní pokyny orgánů
služby cizinecké a pohraniční policie.
Hlášení musí být vyhotoveno za všechny osoby, tedy i za děti mladší 15 let a osoby
zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jinak nezpůsobilé.
Zpravodajská jednotka může požádat občany, aby hlášení za sebe a své rodinné příslušníky
vyplnili sami, nemůže to však od občanů vyžadovat.
Soubor hlášení Obyv 5-12 za kalendářní měsíc zašle zpravodajská jednotka první pracovní
den následujícího měsíce na adresu:
ČSÚ - Odbor gesčního zpracování Praha, oddělení zpracování demografie
Sokolovská 142
186 04 Praha 8 - Karlín
Nenastal-li v kalendářním měsíci žádný případ stěhování, zašle zpravodajská jednotka
tiskopis Negativní hlášení pro statistiku mechanického pohybu obyvatelstva čtvrtletně, vždy za
příslušné měsíce daného čtvrtletí a to:
v dubnu za leden, únor, březen
v červenci za duben, květen, červen
v říjnu za červenec, srpen, září
v lednu následujícího roku za říjen, listopad, prosinec.

