Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane
další opakování této významné události.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci
sečíst on-line na webu www.scitani.cz, kde bude zpřístupněn elektronický sčítací formulář
nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z
pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o
starší příbuzné. Kdo se do 11. května nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli on-line, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem při dodržování přísných hygienických

pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických
důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit
na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz. Vyzvednout formulář a
obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách
České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s
logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v
rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Přínos sčítání
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou
pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku
volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení
vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních
nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.
Ochrana dat
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby,
které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s
daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní
anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky,
a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.
Informace o sčítání
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz, infolince 253 253 683 a emailu dotazy@scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci
„Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst:
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o
sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na
kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
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