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průběh sčíróní

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no územíCR.
§čítóní2a21 začínó rozhodným okonržikem sečísŤse musí kožáó Ťokovó osobo, bez ohledu
o pů|noci z26.na27.3,2O2]. Do 9.4.2021 no místo skuŤečnéhopobytu, věk, svépróvnosf
rrlá každý možnost sečísŤse online prostřed- o zdrovotní stov. Zo osoby mlodšíl 8 leŤ, osoby
r-rictvím elektronického íormulóře nc webu ornezené ve svépróvnosti o podobně provódí
www.sciŤoni.cz nebo v mobilní aplikcci, Kdo sečteníieiich zókonný zóstupce, opotrovník
§e nesečte online, mó zókonnct"r povinnosŤ nebo osobo k tomu opróvněnó, Sčítóníse hikó
od 17.4, do 11.5. 2a21 vyp|nit a odevzdat i cizinců přítomných v ČRu rozhodný okomžik,
listinný Íormulóř. Jeho distribuci zoiišťulísčítací s výiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodobým pobytern do 90 dnů,
komisoři.

Yzhledem k součosnéepidemické situoci přípravll ČSÚ v součirinosti s Českou poštou
u hlavní hygieničkou Českérepubliky distribuci
o sběr iistinných tormulóřů, při kterých doide
k výroznémv amezení fyzickych kontoktů mezi
sčítacímikomisoři o obyvoielsivem, Distribuce
brmuláíů do domócrrosií bude probíhct padobné, 1aka nyní probíhó doručovóní doporu čených
p o štovn íc h zó sil ek, píi é o d žov ó ní pí í sny ch hy gi e nických prcvidel {ochronné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontokt primórně venku, minimolizoce
doby kontoktu} "Ztahato důvodu nebudou sčítocí kornisoři pomóhci s vyplňovóním formulóřů.
V přípcdé potřeby se všok rnůžeteobrótit nc ínfol;nku 840 30 40 50. Vyplněné íormulóře bude
mažnéodes|ot v předtištěné obólce prosŤřednictvím schrónek Česképošty nebo odevzdat
r

konřgkiní mísřq
Kontoktní místo SčíŤóní2O2l noidete nc vybroných pobočkóch Česképošty o všech kroiských
spróvóch Českéhostotistického úřodu. Poskytuií
širokéveřeinosti informoce o sčítónío isou toké
místy, no kterých lze získc't nebo odevzdot listinné formulóře.
l

ochrono dot
Bezpečnost dot sčítóníiezósodní. Veškeré osobní
údoie isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zabezpečenó informočn í systémy,

přínos sčítóní

Koho se sčítónítÝkó

Výsledky isou široce využitelnénopříklod při pří.
prově progromů bydlení, rozvoii inírostrukŤury
nebo plónovóní lepšídostupnosŤi služeb. lnformoce ziištěnéběhem sčítóníovlivňulí činnosf
veřeiné spróvy, podnikofelské zóměry i směřovóní výzkumných či vědeckých procovišť o v konečnérndůsledku ovlivňulí životkaždéhoz nós.

Sčítóní2a21 ie povinrré pro všechny osoby,
které rnaií k rozhodnómu okamžiku lrvclý pobyt

Podrobněiší informoce nqlezneie no webu
www.§citoni.€z.

n0 cco 80O í<cnrtoktních místech Česképošty
|vybrané pobočky}. Odeslóní bude zdarma.
Kontoktní rnísio budou provozovóna za zvýšených hygienických požodovků.

