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Zveřejněno dne:
21. října 2022

Od 24. února 2022 prchají z Ukrajiny do sousedních zemí a dalších zemí EU občané Ukrajiny, včetně občanů
třetích zemí (OTZ) v důsledku války na Ukrajině. Podle údajů Ministerstva vnitra a cizinecké policie ČR bylo k 30.
září 2022 v ČR registrováno 437 818 uprchlíků z Ukrajiny a dalších občanů třetích zemí, kteří požádali o dočasnou
ochranu, a 72 522 uprchlíků bylo ubytováno prostřednictvím KACPU (Krajských asistenčních center pomoci
Ukrajině)*.
Tato zpráva vychází z průzkumu o situaci, potřebách a záměrech vysídlené populace (Displacement Tracking
Matrix - DTM), který v polovině června 2022 v Česku zahájila organizace IOM. Všechny rozhovory byly provedeny
osobně vyškolenými terénními pracovníky DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími OTZ prchajícími z Ukrajiny.
Tato zpráva představuje analýzu založenou na dotazníkovém šetření s 1 312 respondenty. Rozhovory byly
shromážděny mezi 1. srpnem a 30. zářím 2022.

* Viz https://www.mvcr.cz/clanek/statistika-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine-archiv.aspx
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• Většinu respondentů tvořily dospělé ženy (79 %).

• Více než 99 % tvořili ukrajinští uprchlíci a méně než
1 % OTZ (občané Arménie a Ázerbájdžánu).

• 24 % uvedlo, že chce zůstat v Česku, zatímco 69 %
deklarovalo úmysl vrátit se na Ukrajinu.

• Více než 38 % účastníků uvedlo, že mají děti, a
téměř všichni prohlásili, že jejich děti cestují s nimi.

• 55 % bylo nezaměstnaných, ale hledalo práci, a
většina respondentů, kteří na Ukrajině byli
zaměstnáni , je v Česku bez práce.

• Finanční podpora (79 %), podpora při hledání
zaměstnání (60 %) a jazykové kurzy (53 %), byly tři
potřeby, které byly při rozhovorech nejčastěji
uváděny.

• Přibližně 13 % celého vzorku uvedlo, že se v Česku
setkalo s určitými obtížemi při získávání potřebné
nebo požadované podpory.

V období od 1. srpna do 30. září 2022 provedl DTM
IOM 1 312 rozhovorů sledujících vzorce vysídlení,
potřeby a záměry, s uprchlíky z Ukrajiny a OTZ v 19
obcích v 10 krajích v České republice.
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Ze všech 1 312 respondentů bylo více než 99 %
ukrajinských uprchlíků a méně než 1 % OTZ (4
pozorování) a Ázerbájdžánu (1 pozorování).

Více než 74 % dotazovaných uvedlo, že cestuje ve
skupině, kterou téměř vždy tvoří nejbližší rodinní
příslušníci (94 %), zatímco 26 % cestuje samo. Podíl
respondentů, kteří cestovali sami, byl vyšší mezi muži než
mezi ženami (30 % oproti 25 %).

Většinu respondentů tvořily dospělé ženy (79 %),
zatímco mužů bylo 21 %.

Průměrný věk žen (39 let) ve vzorku byl nižší než u
mužů (45 let). Nejvíce respondentů bylo ve věku 18 až
29 let (27 %) a 30 až 39 let (26 %). Muži byli častěji než
ženy ve věku 60 a více let (28 % mužů oproti 14 % žen).

Celkem 47 % respondentů bylo sezdaných, 24 %
svobodných, 15 % ovdovělých, 7 % rozvedených nebo
žijících odděleně, dalších 5 % bylo v partnerském vztahu
a 1 % nechtělo odpovědět. Podíl svobodných byl mezi
muži a ženami zhruba stejný (25 % u mužů a 24 % u
žen), zatímco podíl ovdovělých byl ve vzorku vyšší u žen
než u mužů (18 % u žen a 8 % u mužů).

Jedna třetina (34 %) skupin cestovala alespoň s jednou
chronicky nemocnou osobou, 18 %, s jednou osobou,
která pociťovala úzkost, obavy nebo depresi a 5 %
s jednou osobou se zraněním.

Obrázek 2: Rodinný stav respondentů (%)

Cestování ve skupině/samostatně Ženy Muži Celkem

Sám 255 82 337

Ve skupině 780 195 975

Obrázek 3: Lokace dětí respondentů (%)

Třicet osm procent respondentů uvedlo, že má děti, a
téměř všichni (93 %) z nich prohlásili, že cestují s nimi, 4
% uvedla, že jejich děti jsou stále na Ukrajině, 3 % dětí je
v zemi, kam mají namířeno a méně než 1 % uvedlo, že
jsou někde jinde.

Ze 782 dětí, které cestovaly s respondenty, bylo 25 %
mladších pěti let a 75 % ve věku 5 až 17 let. Mezi těmito
staršími dětmi bylo 45 procent chlapců a 55 procent
dívek.
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Potížemi s viděním, i když nosí brýle
159

Obtížemi při chůzi nebo stoupání po schodech 135

Potížemi s péčí o sebe, jako je mytí nebo
oblékání. 11

Potížemi se sluchem, i když používáte sluchadlo 9

Potížemi se zapamatováním nebo soustředěním 9

Obtížemi při komunikaci v obvyklém jazyce 6

Alespoň jedna osoba ve skupině s:

 chronickým onemocněním 34 % 
 pociťující úzkosti, obavy, depresi 18 %
 se zraněním 5 %

Alespoň jedna osoba ve skupině s:

Tabulka 1: Způsob cestování podle pohlaví
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Čtyřicet pět procent dotázaných uprchlíků uvedlo, že
dosáhlo terciárního vzdělání. Dalších 35 procent dosáhlo
vyššího sekundárního vzdělání, 17 procent nižšího
sekundárního vzdělání a 1 procento postsekundárního
neterciárního vzdělání. Necelé jedno procento vzorku
absolvovalo náboženskou školu (jedno pozorování) a po
necelém jednom procentu navštěvovalo základní školu
nebo nezískalo žádnou formu vzdělání.

Pokud jde o obor studia u osob se středoškolským nebo
vyšším vzděláním, respondenti uvedli jako pět
nejčastějších oborů podnikání,

administrativu a právo (19 %), strojírenství, výrobu a
stavebnictví (16 %), služby (11 %), obecné programy a
kvalifikace (10 %) a zdravotnictví a sociální péči(10 %).

Předmět studia
Počet 
resp.

%

Obchod, administrativa a právo 209 19 %
Strojírenství, výroba a stavebnictví 171 16 %
Služby 118 11 %
Obecné programy a kvalifikace 112 10 %
Zdraví a sociální péče 104 10 %
Vzdělávání 100 9 %
Umění a humanitní vědy 82 8 %

Přírodní vědy, matematika a statistika 49 5 %

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 
veterinární lékařství

48 4 %

Informační a komunikační technologie 43 4 %

Společenské vědy, žurnalistika a 
informatika

39 4 %

Neznámý 1 >0 %

Tabulka 2: Obor vzdělání (%)

DOKUMENTY A DALŠÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ 
JSOU K DISPOZICI V DOBĚ PRŮZKUMU

Většina respondentů (92 %) cestovala s občanským
průkazem a/nebo biometrickým pasem (87 %), zatímco
nižší podíl respondentů uvedl, že s sebou mají rodný list
(28 %), řidičský průkaz (20 %) a nebiometrický pas (8 %).

Kromě toho měla více než polovina (52 %) ukrajinské
kreditní/dluhové karty (52 %), školní průkaz/diplomy (35
%) a jiné doklady (2 %).

Nikdo neuvedl, že by v době rozhovoru neměl žádné
doklady.

Obrázek 5: Doklady a jiné předměty, které jste vlastnili v 
době rozhovoru (%) (možnost více odpovědí)

Z celkového vzorku mluví 59 % respondentů doma
ukrajinsky, 40 % rusky a zbývající 1 % uvedlo jako hlavní
jazyk, kterým se v jejich domácnosti mluví, maďarštinu (1
pozorování) nebo znakový jazyk (2 pozorování).

Na otázku, jakými dalšími jazyky hovoří, uvedlo 51 %
respondentů, že hovoří rusky, 40 % ukrajinsky, 29 %
anglicky a 11 % česky. Pět nebo méně procent respondentů
hovoří jinými jazyky, včetně polštiny, němčiny, francouzštiny,
rumunštiny, maďarštiny a arménštiny.

MLUVENÉ JAZYKY

Obrázek 4: Úroveň vzdělání (%)
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MÍSTO OBVYKLÉHO POBYTU NA UKRAJINĚ

Respondenti byli rozděleni do všech částí země z
hlediska regionu jejich obvyklého bydliště před odjezdem
z Ukrajiny. Pět nejčastějších regionů původu bylo
Zakarpatsko (11 %), Charkovsko (11 %), Doněcko (8 %),
Záporožsko (8 %), Dněpropetrovsko (7 %) a

Chersonsko (6 %). Většina respondentů (77 %) uvedla,
že jejich obvyklým bydlištěm je městská lokalita, zatímco
zbylých 23 % žilo na venkově.

Mapa 1: Region (oblast) původu / obvyklé místo pobytu před odchodem z Ukrajiny
(%)

Tato mapa je pouze ilustrační. Hranice, názvy a označení použité na této mapě neznamenají jejich oficiální schválení nebo souhlas ze strany
Mezinárodní organizace pro migraci.
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Většina respondentů opustila Ukrajinu mezi koncem
února a začátkem dubna 2022. V průměru jim cesta do
Česka trvala přibližně 5 dní od okamžiku, kdy opustili
Ukrajinu.

Přibližně 15 % vzorku se setkalo s IOM v jiném regionu a
v jiném městě, než kde žili v době rozhovoru. Celkem 72
% vzorku deklarovalo, že žije v Praze, dále ve
Středočeském kraji (8 %), v Libereckém (7 %),
Jihomoravském, Plzeňském a Pardubickém (po 4 %),
Olomouckém a dalších 5 krajích (celkem asi 1 %).

Jako hlavní důvody pro volbu současného bydliště
respondenti uváděli přítomnost přátel (76 %) nebo
rodiny a příbuzných (43 %). Více než třetina (36 %)
dotázaných uprchlíků uvedla, že jejich volba místa byla
motivována lepším systémem ochrany v dané oblasti.

Pětadvacet procent se rozhodlo podle destinace zvolené
ostatními členy skupiny, zatímco tři procenta
respondentů uvedlo, že nemají jiné místo, kam by se
vydali.

CESTA A AKTUÁLNÍ LOKACE V ČESKU
Obrázek 6: Datum odchodu z Ukrajiny a 

příchodu do Česka v roce 2022 (N = 1 274)

Obrázek 7: Důvody pro výběr současného místa v 
Česku (%) (možnost více než jednoho důvodu)

Současné ubytování N. z 
resp. %

Hotel/ubytovna 421 32 %

Byt/domek pronajatý na volném trhu 352 27 %
Byt/domek od přátel nebo rodiny bez placení 264 20 %

Byt/domek rezidenta, za který nemusí platit 183 14 %

Byt/domek pronajatý od přátel nebo rodiny 45 3 %

Hromadné ubytovací zařízení 23 2 %

Nevím (právě přijel) 20 2 %

Další 2 <1 %

Neopodvěděl 2 <1 %

Tabulka 4: Ubytování respondentů v době průzkumu

Čtyřicet tři procent dotazovaných uvedlo, že ve svém
současném místě pobytu strávilo méně než dva měsíce. 24
% zde trávilo nejméně dva měsíce a méně než šest měsíců,
31 % nejméně šest měsíců a méně než rok a 2 % rok a více.

Přibližně třetina (32 %) respondentů se ubytovala v
hotelu/hostelu, 27 % si pronajalo byt/domek na volném
trhu v České republice a 20 % bydlelo v bytě/domě přátel
nebo rodiny bez placení. Dalších 14 procent bydlelo v
bytě/domě majitele, take bezplatně, 3 procenta si byt/dům
pronajala od přátel nebo rodiny a 2 procenta bydlela v
hromadných ubytovacích zařízeních. Zbývající 2 procenta
buď právě přijelo, neuvedlo, kde bydlí, nebo uvedlo jiné
odpovědi.

Méně než týden 13 %

Nejméně týden, méně než měsíc 15 %

Nejméně měsíc, méně než dva měsíce 15 %

Nejméně dva měsíce, méně než šest m. 24 %

Nejméně šest měsíců, méně než rok 31 %

Nejméně rok, méně než dva roky 1 %

Dva roky nebo déle 1 %

Tabulka 3.  Doba strávená v současném ubytování (%)
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ZAMÝŠLENÁ DESTINACE

Více než polovina dotazovaných uvedla, že se plánuje
vrátit na Ukrajinu (69 %). Ostatní dotázaní se plánují
přestěhovat jinam v Evropě nebo mimo Evropu (4 %)
nebo se přestěhovat v rámci Česka (3 %). Dvacet čtyři
procent respondentů se stěhovat neplánuje a chce zůstat
na stejném místě v Česku.

Z těch, kteří se plánují vrátit na Ukrajinu, se jich 80 %
chystá vrátit, jakmile to bude bezpečné. Sedm procent z
nich neodpovědělo a jedno procento neví, kdy se vrátí.
Pět procent tak plánuje učinit za den až měsíc, 3
procenta za méně než šest měsíců, 3 procenta za šest až
dvanáct měsíců a méně než 1 procento za 12 měsíců a
více.

53 respondentů, kteří se plánují přestěhovat někam do
Evropy nebo mimo Evropu, nejčastěji jako zamýšlenou
destinaci uváděli: Německo (30 %), Kanadu (26 %),
Spojené království (15 %) a Španělsko (8 %).

V případě 83 respondentů, kteří se plánují přestěhovat
do jiné lokality (v rámci České republiky nebo mimo ni),
se důvody lišily. Většina (53 %) uvedla, že se stěhuje kvůli
přátelům v okolí. Objevily se i další odpovědi, včetně
toho, že se stěhují kvůli rodině/příbuzným v dané oblasti
(40 %), snadnějšímu hledání práce (40 %), tomu, že v
dané oblasti dříve pracovali/studovali/žili (20 %), a z
jiných důvodů (8 %). Tři procenta respondentů neuvedla
žádný konkrétní důvod nebo si danou oblast nevybrala.

Z těch, kteří se plánují vrátit na Ukrajinu, 10 % uvedlo
záměr vrátit se do Charkovské oblasti, 10 % do
Zakarpatské, 9 % do Kyjeva, 8 % do Záporožské a 7 %
do Dněpropetrovské. Osm procent z nich neuvedlo
žádnou odpověď.

Většina z nich (59 %) uvedla, že se hodlá vrátit, "jakmile
to bude bezpečné", dalších 20 % uvedlo, že se hodlá
přestěhovat v rozmezí 6 měsíců až 1 roku, 8 % v
rozmezí 2 až 6 měsíců a zbytek neuvedl nebo měl na
mysli kratší období.

Obrázek 8: Cílová destinace (%)

Přibližně 82 % osob, které se hodlají vrátit na Ukrajinu,
uvedlo, že se chtějí opět shledat s rodinnými příslušníky,
8 % uvedlo, že nemají dostatek prostředků na pokrytí
životních nákladů mimo Ukrajinu, a 5 % uvedlo, že mají
povinnosti spojené s péčí o rodinu nebo přátele v místě
původu.
Ostatní důvody se setkaly s menším počtem kladných
odpovědí, od zkušeností s diskriminací v zahraničí až po
potřebu vrátit se k základním službám/povolání nebo
zlepšení situace na Ukrajině (po 1 %). 13 % nechtělo
důvod návratu na Ukrajinu specifikovat.

Obrázek 9. Důvody návratu na Ukrajinu (%) 
(je možný více než jeden důvod)
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Student 3 %

Nezaměstnaný a 
hledající práci

44 %

Nezaměstnaný a 
nehledající práci 8 %

Denní pracovník 1 %

Neví <1 %

INKLUZE V ČESKU
Naprostá většina (86 %) respondentů se zaregistrovala v
KACPU a získala povolení k dočasné ochraně. Ze 184
respondentů, kteří odpověděli, že se u českých úřadů
neregistrovali, 43 % uvedlo, že se registrovat plánují, 44
% uvedlo, že nemají nárok, a 7 % plánuje v nejbližší době
opustit Česko. Ostatní se odmítli zaregistrovat (2 %),
nevěděli, jak se zaregistrovat (1 %), nebo uvedli jiné
důvody (3 %).

Téměř polovina (45 %) respondentů uvedla, že nemá
prostředky nebo příjmy na pokrytí životních nákladů. Ti,
kteří je měli, uvedli, že zdrojem těchto prostředků byla
podpora od úřadů (64 %), osobní úspory (42 %),
podpora od rodiny nebo komunity (45 %), příjem ze
zaměstnání (24 %) a půjčka peněz (< 1 %). Méně než 1 %
respondentů tyto zdroje neuvedla.

Na otázku, zda respondenti požádali o "humanitární
dávku" a zda ji od úřadu práce obdrželi, 54 %
respondentů uvedlo, že o dávku požádali a obdrželi ji, 25
% o ni nepožádalo a 21 % o ni již požádalo, ale v době
rozhovoru na její obdržení ještě čekalo. Necelé 1
procento raději neodpovědělo.

Většina respondentů (83 %) uvedla, že má bankovní účet
v některé z českých bank, a z těch, kteří uvedli, že ho
nemají, si ho většina plánuje někdy v budoucnu otevřít
(94 %).

45 %
nemělo prostředky nebo příjmy na
pokrytí životních nákladů.

ZAMĚSTNÁNÍ
Téměř polovina (48 %) respondentů byla před odjezdem
z Ukrajiny zaměstnána, denně pracovala nebo vykonávala
samostatnou výdělečnou činnost. Zbývající byli důchodci
(15 %), nezaměstnaní hledající práci (14 %), studenti (12
%) a nezaměstnaní nehledající práci (9 %). (3 %)
respondentů nevěděli nebo neodpověděli.

Pokud jde o jejich současný status zaměstnání v Česku,
44 procent z nich bylo v době průzkumu

nezaměstnaných, ale hledalo si práci, 8 % bylo
nezaměstnaných a práci nehledalo, 19 % bylo
zaměstnaných, 10 % denně pracujících, 13 % bylo v
důchodu a 3 % byli studenti. Více než polovina (55 %)
těch, kteří byli na Ukrajině zaměstnaní, samostatně
výdělečně činní nebo denně pracující, byla při dotazování
v Česku nezaměstnaná a současně se hledali práci.
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Současný stav zaměstnáníZaměstnanecký status před odjezdem z Ukrajiny

Obr. 10: Zaměstnanecký status před odchodem z Ukrajiny a v současné době v Česku (%)
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Nekvalifikovaná
profese 8 %

Manažer 9 %

Ostatní 5 %

Obsluha strojů a zařízení, 
montážní dělník 5 %

Neodpovědě l2 %

Odborník (např. 
právníci, učitelé, 

účetní)
22 %

Pracovník služeb a 
prodeje
11 %

Student
10 %

Technik a odborný asistent
2 %

Nezaměstnaný a 
hledající práci

21 %

Pomocný administrativní
pracovník 5 %

Řemeslníci a pracovníci v 
příbuzných oborech 1 %

Nekvalifikované
profese(např. uklízeči, 

těžba/stavba)
33 %

Manažer 4 %

Ostatní 2 %

Obsluha strojů a 
zařízení, montážní

dělník
27 %

Odborník (např. 
právníci, zdravotní

sestry)
13 %

Pracovníci ve službách 
a prodeji 11 %

Kvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví a rybářství

2 %

Technik a odborný asistent 1 %

Řemeslníci a pracovníci v příbuzných
oborech 2 %

Pomocný administrativní
pracovník 1 %

Neví <1 %

V důchodu <1 %

Nezaměstnaný a 
nehledající práci 1 %

Kvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví a 

rybolovu 3%

Okupace na Ukrajině Současné povolání

Mezi těmi, kteří měli před odchodem z Ukrajiny
zaměstnání, pracovalo 36 % jako odborní pracovníci, 16
% jako pracovníci ve službách a prodeji a 15 % jako
vedoucí pracovníci.

Hlavními současnými povoláními respondentů v Česku
byly: základní povolání (33 %), obsluha zařízení / strojů /

montér (37 %), odborný pracovník (např. zdravotní
sestra, právník) (13 %), pracovník ve službách a prodeji
(11 %) a pomocný administrativní pracovník (5 %).

Následující obrázek ukazuje, že značná část osob
pracujících v Česku byla dříve nezaměstnaná (22 %).
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Obr. 11: Minulé a současné povolání osob, které jsou v současné době zaměstnány 
v České republice
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HLAVNÍ POTŘEBY A PROBLÉMY BĚHEM CESTY
Při rozhovorech byly nejčastěji uváděny tři potřeby:
finanční podpora (79 %), podpora při hledání zaměstnání
(60 %) a jazykové kurzy (53 %). Dalšími vyjádřenými
potřebami byly zdravotní služby (49 %), léky (48 %),
obecné informace (48 %), dlouhodobé ubytování (32 %)
a dokumentace a registrace (29 %).

Ženy, které tvořily převážnou většinu dotazovaných,
uváděly vyšší míru kladných odpovědí na každou z
uvedených potřeb/položek. Finanční podporu
považovalo za naléhavou potřebu 83 % žen ve srovnání s
66 % mužů, podporu při hledání zaměstnání uvedlo 63 %
žen a 47 % mužů, jazykové kurzy 57 % žen a 42 % mužů.

Přibližně 13 % dotazovaných uvedlo, že se setkalo s
určitými obtížemi při získávání potřebné nebo
požadované podpory v Česku, 79 % potíže nemělo, 4 %
nevěděla a 3 % neodpověděla. Mezi těmi, kteří se
potýkali s určitými obtížemi v dostupnosti služeb, které
jsou pro uprchlíky k dispozici u vnitrostátních orgánů,
většina uvedla dlouhé fronty nebo administrativní
pochybení při registraci ke službám a dávkám v oblasti
práce a začleňování. Často byly také uváděny potíže s
vyhledáním lékařské péče a ubytování.

Přibližně 1 % vzorku (18 respondentů) uvedlo, že se
během pobytu v České republice setkalo s nějakým
druhem nespravedlivého nebo nerovného zacházení
souvisejícího s aspekty, jako je národnost, etnický původ,
pohlaví, sexualita nebo náboženství, zatímco 6 % nevědělo,
5 % neodpovědělo a zbývajících 87 % takové zkušenosti
neuvedlo.

Kromě toho 64 % dotazovaných uvedlo, že během cesty
zažilo vážné potíže (nedostatek jídla, pití, spánku, hygieny
atd.) a 55 % zažilo střelbu, bombové útoky nebo jejich
hrozbu.

Obrázek. 13: Zkušenosti během cesty
(%, možnost více odpovědí)

Obrázek 12: Hlavní potřeby v době průzkumu (%) 
(možnost uvedení vice odpovědí)

55 %
zažilo střelbu nebo bombové útoky
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METODIKA

Displacement Tracking Matrix (DTM) je systém pro sledování a monitorování vysídlení a mobility
obyvatelstva. Je navržen tak, aby pravidelně a systematicky zachycoval, zpracovával a šířil informace,
které umožní lépe porozumět pohybu a vývoji potřeb vysídleného obyvatelstva, ať už na místě, nebo na
cestě. Tyto průzkumy jsou součástí aktivit IOM v rámci DTM, jejichž cílem je monitorovat vysídlení,
záměry a nejnaléhavější potřeby uprchlíků z Ukrajiny, kteří od 24. února 2022 prchají do sousedních
zemí a dalších evropských států.
Průzkumy jsou prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích
střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky včetně státních příslušníků
třetích zemí opouštějících Ukrajinu. V Česku byly průzkumy prováděny v ukrajinštině a ruštině týmy
sčítacích komisařů vyškolených IOM DTM pomocí mobilní aplikace. Rozhovory jsou anonymní a
provádějí se individuálně s respondenty, pokud po krátkém představení souhlasí s rozhovorem.
Rozhovory jsou vedeny pouze s dospělými osobami (staršími 18 let).
Dotazníkový formulář navrhla IOM tak, aby zachytil hlavní vzorce vysídlení uprchlíků jakékoli
národnosti, kteří prchají z Ukrajiny kvůli válce. Zachycuje demografické profily respondentů a skupiny,
se kterou případně cestují; ptá se na záměry týkající se trvalého pobytu v Česku a zamýšlené cílové
destinace; shromažďuje informace týkající se souboru hlavních potřeb v okamžiku rozhovoru.
Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách
a v uvedeném časovém období. Údaje by neměly být zobecňovány tak, aby reprezentovaly celou
vysídlenou populaci mimo Ukrajinu.
V období od 1. srpna do 30. září 2022 provedla IOM 1 312 rozhovorů v 19 obcích, hlavních městech
10 krajů (Kraj) v České republice. Více než polovina (58 %) šetření byla provedena v hlavním městě
Praze. Většina (62 %) těchto šetření byla provedena na úřadech (34 %) a v tranzitních místech
(autobusová/vlaková nádraží, tranzitní/registrační centra, jiná tranzitní místa) (28 %).
Dalších 11 % dotazníků bylo sebráno ve Středočeském kraji, následoval Ústecký kraj (6 %), Jihočeský
kraj (5 %), Královéhradecký kraj (5 %), Karlovarský kraj (4 %), Vysočina (4 %), Liberecký kraj (4 %),
Moravskoslezský kraj (2 %) a Olomoucký kraj (1 %).

Místo průzkumu
N. 

respondentů
%

Státní úřady (OAMP, policie, úřad práce) 543 41 %
Tranzitní/registrační centrum (KACPU) 277 21 %
Hotel 148 11 %
Ostatní otevřená, tranzitní místa (metro, park, 
ulice)

96 7 %

Vlakové/autobusové nádraží 26 2 %
Soukromý dům/byt 17 1 %
Kolektivní centrum 4 <1 %
Další 201 15 %

Necelá polovina (41 %) průzkumů byla provedena na úřadech veřejné správy různého druhu, 21 % se
uskutečnilo v regionálních registračních střediscích pro dočasnou ochranu (KACPU). Dalších 15 % se
uskutečnilo na jiných specifikovaných místech, 11 % v hotelech, 7 % na různých tranzitních místech
(nádraží, parky, ulice), necelé 1 % v hromadných přijímacích střediscích a zbývající 1 % v soukromých
domech/bytech.
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