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Sčítání lidu domů a bytů 2021
Bez ohledu na neutěšený covidový stav by mělo
proběhnout plánované sčítání podle zákona č. 332/2020
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů
a bytů (dále jen„sčítání“). K tomuto poskytujeme základní
informace.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90
dnů (například turisté), a na cizince požívající
diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu,
provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).
Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z
informačních systémů veřejné správy podle
paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání
Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a
ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým
nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem tento dokument, seznam standardních
sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a
jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítání zajišťovat – je uvedeno v závěru tohoto
článku, včetně telefonního spojení na bezplatnou
informační linku sčítání (840 30 40 50) a oficiální
internetové adresy sčítání (www.scitani.cz).
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich
zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou.
Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba
podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není
plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný
zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba
oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku.
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a

bytu
poskytne
jeho
uživatel,
v
případě
neobydleného
bytu
vlastník
domu
nebo
správce.
Povinná osoba poskytne
údaje jejich zápisem do
sčítacího formuláře buď
v elektronické podobě při online sčítání od 27.
března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při
terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti,
osobě
žijící
mimo
domácnost,
popřípadě
vlastníku
zařízení,
které
netvoří
samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné
podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do
26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn
lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací
obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v
odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do
poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O.
Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo
sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími
právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity
pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři,
stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se
zpracováním výsledků seznámí s individuálními
nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z
26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v
součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů

