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domů a bytů
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o KoNÁruí sčírÁNíLlDu, DoMů A ByTů
v RocE 2o2l v črsrÉnrpuBtlcE
?odle zókona č. 332l2a20 Sb., o sčítónílidu, domů
a byt& v roce 2021 a o změně zókono č, 89l1995 §b,,
o sióiní sŤotisiické službě, ve znění pozdělších předpisů,
{dóle ien ,,zókon"} bude no celém územíČeskérepublíky přistoupeno ke sčítónílidu, doml3 o bytů {dóle ien
,lsclTonl

,i .

Řozhodným okomžikern sčítóníie půlnoc z póiku
2ó, březno 202l nq sobolu 27.biezng 2021, Fyzickó
osobo podlóhoiící sčítóníje povinno poskyŤnout zókonem
pažadované údcie. Sčítóníie primórně novrženo ioko
online, tedy bez nulnosii kontqktu s dolšími osobomi.
Sčítónípodléhó:

a} každá tyzickó

iinó osobo opróvněnó zo ni iednot podle občonského
zókoníku. Sčítónílidu, domů a byŤů se provódí vyplněním
sčílacíkaformuldře pro domócnost, [Jdcle a damu abytu
paskytne 1eho užlvale\ v přípodě neobyd|eného bytu vlcst
nik cjomu nebo spróvce"
Povinnó osobo poskytne údoie ielich zópisem do sčíio,
ciho formulóře bud' v elektronické podobě při online sčítóní
ad 27" března 2a2tr da 9" dubno 2ú2}, neba nósledně
při terénním došetření.
Tené n ní došeiřen í provóděií

v ied notl ivých sčítocíchobvo-

dech sčííocikomisoři jmenovoní paéle zókoncr, §číŤocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocíhokomisoře, případně no požódóní povinné osoby
téžsvýrn občonským průkozem nebo cesiovním doklodem.

osobo, kteró rnó v rozhodný okomžik
no územíČeskérepubliky trvolý pobyt nebo přechodný pobyt nod 90 dnů, nebo které byl no územíČeské
Při terénním dr>šetíenísčítocíkomisoř předó č|enu
republíky udělen ozyl, doplňkovó ochronq nebo dodomócnosti, osobě žijícímimo domócnost. popřípodě
čosnó ochronc,
viostníku zQíízení,které neŤvoří somostoíny sčítocíobvod,
b} koždó dolšífyzíckó osobo, kteró ie na územíČeské sčíiacíforrnulóř v iistinné podobě v předem oznómenérn
lerminu neipazdéii da 2ó. dubno 2a21. Úřad je podle
republiky v rozhodný okomžik přítomno,
zókana opróvněn lhůtu prodloužiŤ
c} koždý dům {i neobydlenýl akaždý byt {i neobydlenýJ"
Člen domócnosti, csobo žiiicímirna domócnosl nebo
Povinnost sečístse se nevzlohuie pouze no cizince,
v|osiník zařízení, které netvoří somostctný sčíiociobvod,
kteří 1sou v Českérepublice no dobu kratši než 90 dnů
odevzdó vyplnéný sčítocíformulóř v odpovědní obólce
{nopříklod turistó}, o nc cizince požívaiíctdiplonrotické
nc poště nebo iei vhazenim do pošiovni schrónky odešle
vysady o imunity.
zdormo rlo odresu P. O. Boxu sčítóní,nebo |ei doručí
nrs konlcsklri místo sči}óní, nejpozděii do l l. květno 202'l.
Sčítóníorgonizuie, říd1 koordinu|e o jeho píípravu,proŮrod
vedení, zprocovóní o zveřeinění rnýsledků zobezpečuje
1* podle zókono opróvněn lhůíuprodloužit.
Českýstotistický úřod (dóle ien ,,Uřod'|. Úřod pro potřeby
Údale zlišténép;i sčitóni jsou chrónény zákonern,
sčítónípřebkó údoie z inÍormočníchsystémůveřeiné spróvy
nařizením o evropskó slotisiice, GDPR o dolším; próvními
podle porogra{u 7 zókonc,. No příprcvě a provedení předpisy, Tyt<l údoie nesměií
být použity pra liné než stasčífóníÚřod ,poluprocuie s dodovotelern terénníchprocí
tistické účely"§čítocíkomisclři, steině jcko všechny osoby,
a úsŤředními spróvními úřody uvedenýmiv zókoné.
které se v souvislosli se zprocovóním ýsiedků seznómí
Obecní úřod zveřeiní způsobem v mísŤě obvyklým nei s individuólními nebo osobními údoji, isou povinni o nich
pazdéii l4 kolendóřních dnů, před rozhodným okomžikem zochovot rnlčenli,ros|- FovinnosŤ rnlčen!ivosii ie čosově
neomezenó,
tento dokument, seznorn stqndordních sčítocíchobvodů
.v obci včetně ieiich vymezení o irrréno, příimení o číslo
Český stotisiický úřoá žódó všechny obéany, oby
průkazůsčítocíchkomisořů, kteří budou v iednotlivých
odpovědným
vyplněním sčítocíchformulóřů přispěli
sčítocíchobvodech sčítónízoiišibvot, včetně telefonního
spojení no bezploinou informočnílinku sčítónío oficiólní k úspěšnémuprovedení sčítóní.
internetové odresy

sčítóní.
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Sčítóníosob se provede poskyinuiím údoiůjeiich zópisem do sčítqcíhoformulóře povinnou osobou. Tou je
koždó plně svépróvnó fyzlckó osobo podléhaiícísčíŤóní.
Za íyzíckav osobu, kŤeró není plně svépróvnó, poskytne
ridoie ieií zákanný zóstupce nebo opoirovník, přípodně
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lng. Morek Roiíček,Ph.D.
předsedo ČeskéhostoiisŤického úřodu

