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Vóženó poní, vóžený pone,
]iž od roku l8ó9 probíhó no nošem územíkoždých deset íet sčítónílidu. V roce 2021 ngsíone dolšíopokovóní této
rnýznomné udólosti. Důležitou součóstí proiektu ie zopoiení obcí při ieho příprově o provódění, protože bez spolupróce
s obcemi se sčítónílidu neobeide. Zopoiení obcí ie proti minulosti výrozně menší.

§čítóní2O2lzočínóopůlnociz26.na27.3.2O2l.Vprvnífózimókoždýmožnoslsečístseonlineprostřednictvím
elektronického formulóře no webu nebo v mobilní oplikoci. Kdo se nesečte online, mó zókonnou povinnosl od
17. 4. do 1 1. 5. 202l vyplnit o odevzdol listinný sčítocíformulóř. Jeho dístribuci moií no storosti sčítocíkomisoři o síť

i

kontoktních mísŤ. Tuto tasi Seitanr 202 1 zoiišťuií velké čósti noši portne{ z Česképošty, s. p. Distribuce o sběr listinných
formulóřů budouprovděpodobně probíhot ve složitéepidemické situoci. Cinnost sčítocíchkomisgřů ikontoktních míst bude
v součinnosti C§U o Ceské pošty upíoveno to[ oby došlo k výroznému omezení Íyzických kontoktů mezi sčítocímikomisoři
o obyvotelstyem zo dodrženíoktuólních hygienických opotření.

realizoci §čítóní2021 odpovídó Českýstotistický úrod, Ukoly obcí vyplývoií z § 14 zókono é, 332/2020 Sb.,
o sčítónílidu, domů o bYů v roce 2a21 a o změně zókono č. 89/1995 Sb., o stótní stotistické službě.
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Zopoiení většiny obcí. do příprov sčífóníproběhlo iiž v první Íózi, zaméřené no územní příprovu. Vybroné obce
spoluprocovoly s CSU při ověřovóní reíerenčníchúdoiůRUIAN zo budovy o odresy, při došetřovóní technickoekonomických otributů {TEA| budov, při hormonizoci hronic o popisu zóklodních sídelníchfednotek o doplňování
údoiůzo bytové domy o byty ve vlostnictví obce. Zo Voši spolupróci velmi děkuieme.
OproŤi poslednímu sčítónív řoce 201 l se obecní úřody iiž nebudou muset podílet no dodotečnémsčítóníobyvotel
nesečíených v řódném termínu o nebudou musel oni poskytovot veřeiné připoiení k internetu pro zóiemce o vyplnění
elektronického sčítocíhoformulóře no úřodě.
Ukolem obecních úřodů všok bude v průběhu somotného sčítónímezi březnem o květnem 2O21 zaiistir zóklodni
sčítóníno ie|ich územítím. že no své úřednídesce či iiným v místě obvyklým
způsobem zveřeiní OznómeníCeského stotistického úřodu ze dne 9. 2.2O2l o konóní Sčíiónílidu, domů o bytů v roce

informovonost obyvolel obcí o

2O21 v Českérepublice, seznom sčítocíchobvodů v obci včetně ieiich vymezení, iméno o příimení o čísloprůkozů
příslušných sčítocíchkomísořů.(včetněpřípodných změn) o odresy o kontoktní údoie kontoktních míst CSU o Ceské
pošty. Zotímco Oznómení CSU o Sčítónílidu,domů o bytů y roce 2021 a odresy o kontoktní údoie kontoktních míst
ČSÚ o Česképošty Vóm zosílóme v příloze tohoto dopisu, seznom sčítocíchobvodů v obci, iméno o příimenío číslo
průkozůpřísluiných sčitocíchkomisoiů pro iednotlivé jčftocrobvody budou dostupné od ó. 3. 202t v oplikoci České
pošty no odrese https://scitoni,ceskoposto.cz, kde si bude nutné podklody ke zveřeinění stóhnoul či vytisknout.
Údoie o sčífocíchkomisořích budou v průběhu sčítóníno steiné odrese průběžně oktuolizovóny.
Připrovili ]sme pro Vós rovněž sfručný informrrční letólc ktenY přehlednou formou poskyíuie zóklodní údo[e o sčítóni
včetně vysvětlení ieho význomu o průběhu, Chtěli bychonl využíiVošípozice o komunikočníchkonólů, iimiž Voše obec
disponuie, k šření iníormocío §čítóní2O21 mezi obyvoteli. Zódúme Vós prolo o zveřeinění i těchro informrrcí no

webu o sociúlních sítích,v místníchzprovodoiích, přípodně o ieiich odvysílónív obecním rozhlqse nebo
i prosřřednictvím mísfního televizního vysílóní. Zmiňovoný iníormgčníletók nolezneŤe v příloze tohoto dopisu.

Pro oktuólní informoce o příprovóch o průběhu Sčíióní2Q21 můželenovšŤívitwebové skónky www.scitoni. cz, zaslol své dotozy
no e-moil dotozy@scitoni.cz nebo využítinformoční linku Českéhostotistického úřc,du 274 a56 7B9,

Předem děkuii zo Voše zopoiení o těšímse no spoluprúci.

S pozdrovem o přóním hezkého dne,

Wq

lng. Morek Roiíček,Ph.D.
předsedo Českéhostoti§tického úřodu
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českéhostotistického úřod u ze dne 9. 2. 2a2l

UDU, DOMŮ A BYTŮ
O KONÁNÍSČÍraNÍ
v Roc E 2o2l v črsxÉnrpuBllcE
Podle zókona č. 332/2020 Sb., o sčítónílidu, domů
o bytů v roce 2a21 a o změně zókono č.89/1995 Sb.,
o stótní stotistické službě, ve znění pozděišíchpředpisů,
(dóle ien ,,zákon"} bude no celém územíČeskérepubli-

přistoupeno

ky

v,,,

{dóle ien

,L\

,,scltonl l.

Rozhodným okomžikem sčítóníie půlnoc

. Fyzickó

osobo podléhoiícísčítóníie povinno poskyínoul zókonem
požodovoné údoie. Sčítóníie
Sčítónípodléhó:

q)

koždó fyzickó osobo, kteró mó v rozhodný okomžik
no územíČeskérepubliky trvolý pobyt nebo přechodný pobyt nod 90 dnů, nebo které byi no územíČeske
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo dočosnó ochrono,

b) koždó dolšííyzickó osobo,

kŤeró

ie no územíČeska

republiky v rozhodný okomžik přítomno,

c)

koždý dům {i ne<lbydlený} o kcždý byt (i neobydlený}.

Povinnosf sečístse se nevztohuie pouze no cizince,
kteří |sou v Českérepublice no dobu kroišínež 90 dnů
(nopříklod turislé), o no cizince požívoiícídiplomotické
výsody o imunity.
Sčítóníorgonizuie, řídí,koordinuie o ieho příprovu, provedení, zprocovóní o zveřeinění rnýsledků zobezpečuie
Český stotistický úřod {dóle |en ,,Uřod"). Úřod pro potřeby
sčítónípřebíróúdoie z informqčníchsystómů veřeiné spróvy
podle porogroíu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóníÚrod spoluprocuie s dodovotelem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenýmiv zákoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobem v rnísŤě obvyklým neipozdeli l4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom stondordních sčítocíchobvodů
v obci včetně je|ich vymezení o iméno, příjmení o číslo
průkozůsčítocíchkomisořů, kteří budou v iednotlirných
sčítocíchobvodech sčítónízoiištbvot, včetně telefonního
spoiení no bezplotncru informočnílinku sčíŤónío oficiólní

iinó osobo opróvněnó zo ni jednot podle občonského
zókoníku. Sčítónílidu, domů o bytů se provódívyplněním
sčítocíhoformulóře pro domócnost, Údoie o domu o bytu
poskytne ieho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlostník domu nebo spróvce.
Povinnó osobo poskytne údoie ieiich zópisem do sčítocího formulóře bud'v elektronické podobě při online sčítóní
od 27. březno 2a21 do 9. dubno 2a21, nebo nósledně
při terénním došetření.
Terénnídošetření provóděií v iednotlivých sčítocíchobvo-

dech sčítocíkomisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při v/konu své funkce prokozuie průkozem
sčítocíhokomisoře, přípodně nr: požódóní povirrné osoby
ióž svým občonským průkozem nebo cestovním doklodem,

Při terénnímdošetření sčíŤocíkomisoř předó členu
domócnosti, osobě žiiícímimo domócnost, popřípodě
vlostníku zoíízení,které netvoří somostotný sčítocíobvod,
sčítocíformulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozděii do 26. dubno 2aT. Úřod 1e podle
zókono opróvněn lhůtu pr<ldloužit,

Člen domócnosti, osobo žiiícímimo domácnosl nebo
vlostník zořízení, které netvoří somostotný sčítocíobvod,
odevzdó vyplněný sčítocííormulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčítóní,nebo iei doručí
nc kontoktnímísto sčítóní,neipozděii do i'l. květno 2021,
Úrod |e podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Údoi" zjištěné při sčítóníisou chróněny zókcrnem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšímipróvními
předpisy. Tyto údoie nesměií být použity pro iiné než stotistické účely.Sčítocíkomisoři, steině ioko všechny osoby,
kleré se v souvislosli se zprocovóním výsledků seznómí

s individuóiními nebo osobními údoii, isou povinni o nich
zqchovot mlčenlivost, Povinnost mlčenlivosti ie čosově
neomezenó.

;

Cesky stt:tlsficLý t}ř*d á*c!* všechrry *bčony. *by
*#p*v$dnýrrr vypin§nírrr sčíŤceíchfelrmul*řů přisp*ěli
k úspě§nému pur*vec*ení sčít*ní.

internetové odresy sčítóní.

SčíŤóníosob se provede poskytnutírn údoiůieiich zópisem do sčítocíhoÍormulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó fyzickó osobo podléhoiícísčítóní.
Za íyzickov osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
údoie ieií zókonný zóslupce nebo opoírovník, přípodně

lng. Morek Roiíček,Ph.D.
předsedo Českéhostotístickéhoúřodu
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sčírÁníznčíruÁ27. gŘrzNA 2o2l.
průběh sčítóní

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no územíČR,
Sčítóní2021 začínározhodným okomžikem sečístse musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
o půlnoci z26.na27.3.2021. Do 9.4.2021 no místo skutečnéhopobyŤu, věk, svépróvnost
mó koždý možnost sečístse online prostřed- o zdrovotní stov. Zo osoby mlodší] 8 leŤ, osoby
nictvím elektronického formulóře no webu omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
www.scitqni.cz nebo v mobilní oplíkoci. Kdo sečfeníieiich zókonný zósŤupce, opotrovník
se nesečte online, mó zókonnou povinnost nebo osobo k tomu opróvněnó. Sčítóníse Fýkó
od 17. 4. do 1 1. 5. 2021 vyplniŤ o odevzdot i cizinců přítomných v Čn v rozhodný okomžik,
s rnýiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodolistinný formulóř. Jeho distribuci zoiišt'uiísčítocí
bým pobyŤem do 90 dnů.
komisoří.

Vzhledem k součosnéepidemické situoci připrovil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
o hlovní hygieničkou Českérepubliky distríbuci
o sběr listinných formulóřů, při kterých doide
k výroznému omezení fyzických kontoktů mezi
sčítocímikomisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podobně, ioko nyní probíhó doručovónídoporučených
poštovn íc h zósil ek, při dod ržovó n í přísných hyg enických providel {ochronné pomůcky, dezinfekce, Íyzický konto kt pri mó rně ven ku, m n im q izo ce
doby kontoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítocí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě potřeby se všok můžeteobrótit no infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možnéodeslot v předtištěné obólce prostřednictvím schrónek ČesképošŤy nebo odevzdof
no cco 800 kontoktních místech Česképošty
{vybroné pobočky}. Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo *Ýše
ných hygienických požodovků.
i

i

l

Koho se sčítónííýká
Sčítóní2a21 ie povinné pro všechny osoby,

které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

kontqktní místo
Kontoktní místo Sčítóní2021 noidete no vybroných pobočkóch ČesképošŤy o všech kroiských
spróvóch Českéhostofistického úřodu. PoskyŤuií
širokéveřeinosti informoce o sčítónío isou toké
mísŤy, no kterých lze získoínebo odevzdot listinné formulóře.

ochrqno doí
Bezpečnost dot sčítóníie zósodní. Veškeréosobní
údoie isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečenéinformočnísystémy.

přínos sřítóní
Výsledky isou široce využítelnénopříklod při příprově progromů bydlení, roanoii infroslruktury
nebo plónovóní lepšídostupnosti služeb. lnformoce ziištěnéběhem sčítóníovlivňulí činnost
veřeiné spróvy, podnikoŤelské zóměry i směřovóní vyzkumných či vědeckých procovišť o v konečnémdůsledku ovlivňulí život koždéhoz nós.

Podrobněiší informoce noleznete no webu
www.sciloni.cz.
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Vladimíra Kubíčová
Čísloprůkazu: 90-02-01 260
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pavlína Hanzlíková
Čísloprůkazu : 9a-02-1
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vladimíra kubíčová

Dobříš
náměstí Komenského 536
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26301

číslasčítacíchobvodů:

. 26300014

.

Dobříš

kontaktnímísto čp

@Seznamobjektů

26300001 O

Seznam objektů

i

]

]

netait

č.I z2

