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ozNÁMENÍ
českého stotistického úřodu ze dne 9.2.2O2l

o KoNÁruí sčírÁruí uDu, DoMů A ByTů
V RocE 2o2l v cEsKE REPUBLICE

Podle zókono č. 332/2020 Sb., o sčíióní lidu, domů
o bytů v roce 2021 a o změně zókono č.89/1995 Sb.,
o stótní stotisiické službě, ve znění pozdalších předpisů,
(dóle ien ,,zókon"I bude no celém území České republi-
ky přisioupeno ke sčíióní lidu, domů o bytů (dóle ien
//sclTonl i,

Rozhodným okomžikem sčítóní ie půlnoc z pótku
2ó. březno 2021 no sobotu 27. březno 2021. Fyzickó
osobo podléhoiící sčíióní je povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie. Sčíióní ie primórně novrženo ioko
online, tedy bez nutrrosti kontoktu s dolšími osobomi.

Sčíiónípodléhó:

o) koždó fyzickó osobo, kieró mó v rozhodný okomžik
no území České republiky trvolý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nod 90 dnů, nebo které byl no území České
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrono,

b) koždó dolší fyzickó osobo, kteró ie no území České
republiky v rozhodný okomžik přítomno,

c} koždý dům (i neobydlený) o koždý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztohuje pouze no cizince,
kteří |sou v České republice no dobu krotší než 90 dnů
(nopříklod turisté), o no cizince požívoiící diplomotické
výsody o imunily.

Sčítóníorgonizuje, řídí, koordinuie o jeho příprovu, pro-
vedení, zprocovóní o zveřeinění výsledků zobezpečuie
Český stoŤistický úřod (dóle ien ,,Úřod"1. Úřod pro potřeby
sčítónípřebíró údoie z informočních sysiémů veřeiné spróvy
podle porogrgfu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Úřod ,poluprocuie s dodovotelem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobem v místě obvyklým nei-
pozděii ] 4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
ienio dokument, seznom stondordních sčítocích obvodů
v obci včetně ieiich vymezení o iméno, příimení o číslo
průkozů sčíiocích komisořů, kteří budou v iednotlivých
sčítocích obvodech sčítóní zoiišťovot, včetně telefonního
spoiení no bezplotnou iníormoční linku sčítóní o oficiólní
interneiové odresy sčítóní.

Sčítóní osob se provede poskytnutím údoiů ieiich zó-
pisem do sčítocího formulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó íyzickó osobo podléhoiící sčíióní,
Zo íyzíckou osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
údoie ieií zókonný zóstupce nebo opotrovník, připodně

iinó osobo opróvněnó zo ni iednot podle občonského
zókoníku, Sčítóní lidu, domů o bytů se provódí vyplněním
sčítocího formulóře pro domócnost. Údoie o domu o bytu
poskytne jeho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlost-
ník domu nebo spróvce.

Povinnó osobo poskytne údoie ieiich zópisem do sčíto-
cího formulóře bud'v elektronické podobě při online sčítóní
od 27. březno 202l do 9. dubno 202l, nebo nósledně
při terénním došetření.

Terén ní došetření provódě ií v ied notlivých sčíiocích obvo-
dech sčíiocí komisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocího komisoře, přípodně no požódóní povinné osoby
iéž svým občonským průkozem nebo cestovním doklodem.

Při terénním došetření sčíiocí komisoř předó členu
domócnosti, osobě žijící mimo domócnosi, popřípodě
vlostníku zořízení, kieré netvoří somosioiný sčítocí obvod,
sčíiocí formulóř v listinné podobě v předem oznómeném
terminu neipozděii do 26. dubno 2021. Úřod ie podle
zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Člen domócnosti, osobo žiiící mimo domócnost nebo
vlostník zařízení, které neivoří somosiotný sčítocí obvod,
odevzdó vyplněný sčítocí íormulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčíióní, nebo iei doručí
no koniokiní místo sčítóní, neipozděii do 'l l. kvěino 202l.
Úrod 1" podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Udoie ziištěné při sčítóní isou chróněny zókonem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšími próvními
předpisy. Tyto údoie nesmějí být použiiy pro jiné než sto-
tisiické účely. Sčítocí komisoři, sieině joko všechny osoby,
které se v souvislosti se zprocovóním výsledků seznómí
s individuólními nebo osobnimi údoii, isou povinni o nich
zochovoi mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosii ie čosově
neomezenó.

Český stotistický úřod žódá všechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítocích formulóřů přispěli
k úspěšnému provedení sčítóní.
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průběh sčítóní

Sčítóní 2021 zočínó rozhodným okomžikem
o půlnoci z26. no 27.3.2O2l. Do 9. 4.2021
mó koždý možnost sečíst se online prostřed-
nictvím elektronického formulóře no webu
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo
se nesečte online, mó zókonnou povinnost
od 17.4. do l1.5. 2021 vyplnit o odevzdot
listinný formulóř. Jeho distribuci zoiišťuií sčítocí
komisoři.

Vzhledem k součosné epidemické situoci při-

provil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou

o hlovní hygieničkou České republiky distribuci
o sběr listinných formulóřů, při kterých doide
k výroznému omezení Íyzických kontoktů mezi

sčífocími komisoři o obyvoŤelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podob-
ně, ioko nyní probíhó doručovóní doporučených
poštovn ích zósi lek, při d od ržovó n í přísných hyg ie-

nických providel (ochronné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický konto kt pri mó rn ě ve n ku, m i n i mo l izo ce
doby kontoktu}. Z tohoto důvodu nebudou sčíto-

cí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.

V přípodě potřeby se všok můžete obrótit no inÍo-

linku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možné odeslot v předtištěné obólce prostřed-

nictvím schrónek České pošty nebo odevzdot
no cco 8OO kontoktních místech České pošty
(vybroné pobočky). Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozována zo zvyše-
ných hygienických požodovků.

Koho se sčítóní rýkó
Sčítóní 2021 ie povinné pro všechny osoby,

které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

www.scitoni.cz

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no území ČR,

sečíst se musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
no místo skutečného pobytu, věk, svépróvnost
o zdrovotní stov. Zo osoby mlodší l B let, osoby
omezené ve svépróvnosii o podobně provódí
sečtení |eiich zákonný zóstupce, opotrovník
nebo osobo k tomu opróvněnó. Sčíióní se hýkó

i cizinců přítomných u ČR v rozhodný okomžik,
s iniiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodo-

bým pobytem do 90 dnů.

kontoktní místo

Kontoktní místo Sčítóní 2021 noidete no vybro-
ných pobočkóch České pošty o všech kro[ských

spróvóch Českého stotistického úřodu. Poskytuií

široké veřeinosti informoce o sčítóní o isou toké

místy, no kterých lze získot nebo odevzdot listin-

né formulóře.

ochrqno dot
Bezpečnost dot sčítóníie zósodní. Veškeré osobní
údo je isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými

próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečenó informoční systémy.

přínos sčítóní

Výsledky isou široce využitelné nopříklod při pří-

prově progromů bydlení, rozvoií infrostruktury

nebo plónovóní lepší dostupnosŤi služeb. lníor-
moce ziištěné během sčítóní ovllvňulí činnost

veřeiné spróvy, podnikotelské zóměry i směřo-

vóníuizkumných či vědeckých procovišť o v ko-

nečném důsledku ovlivňuiíživot koždého z nós.

Podrobněiší informoce noleznete nq webu
www.scitoni.cz.

BEZPECNE, oNLlNE, RAz DVA.
sčírÁruí znčíruÁ 27. gŘtzNl A2o2l.


