BĚZpEčNĚ, ONLINE, RÁu D\lA. sčírÁruíeozl,
sčítání27.3. - 1'|, 5.2&21
§čiiání 2a21 začalo rozhodným okamžikem o'půlnoci z 26. na 2V" 3" online sčítáním,Zdůvociů
epidemické situace byla r,"-rožnost sečístse online prodloužena do,11. §, E|ekirgnický sčítacíforn:uiář
i:aleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,která je dostupná v Gooqle Play
; App Store. Cn|ine forrnulář rnůžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohoClí domova i za ostati,lí' číeny
Ont§ine

dorrácnosti, at' už se 1edná o rodinné příslušníkynebo o staršípříbuzné,
LlstĚnné ečítání17. 4. - ffi. 5.2a2X

Kdc se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 1,t.5. vyplnit a oder;z,dat listinny'sčíiac;

fori-rrulář, .jeho c{istribuci zajišt'ují sčítacíkomisaři, což jsou zaměstnanei Čest<épošty, př[p. Česi<átic

staiistického úřadu. Vzhledem k současnéepidemická situaci upravii ČStl v součinnosti s Českel
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojcie k výraznéniu omezení fyzicí<ých
kcr:taktŮ mezi sčítacímiko:"nisaři a obyvatelstvem. Distibuce formuláře spolu s odpovědní oiráii<ou dc
co:",,rácností buCe probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporuĎenlých poštovních zásilex,
cři dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt prinrátně venku,
:,iinimalizace doby kontaktu}, Sčítacíkomisaři budou také pravic}elně testotyároi na koronavirus.
7 epidemických důvodůvšak nebltdou pomáhat s vyplňováním formuiářů. V přípaelš potř*b;i se
rnŮžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazv@scitani,cz nebo chaibota a
oniine chat virtuální poradr,y na webu scitani.cz a v elektronickém formuiáři.
Vyplněné formuláře bud* možnézdarma odeslat v odpovědní obálce pr"osiřec!nictvír.n sehránei"
Česképošty nebo odevzclat na kontaktních místech sčítání(viz dále). Na kcntaxtních mísíechsčítaní
buce možnési formu!ář i vyzvednout. l po obdrženíiistinného formufáře bude stáie pjatit t,:^!ožnčst
využil praktičtě;šíijednoduššionline způsob sečtení.

Kono se sčítán6týká
§čítání2a21 je povinné oro všechny osoblr, které mají k rozhodnérnu okan,lžiku trvalý pobltt neoc
přechodnii pobyt nad 90 dnů na územíČR, Seeist se rnusí každá taková osoba, bez ohledu n* místc
si<uteČného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav" Za osoby nnladší 18 iet, osoby oniezenó ve
svéprávnosti a podobně provádí sečteníjejich zákonný zástupce, opairovník ne,3o osoba k torru
cpi"ávněná. Sčíiáníse týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou dipiomatů r,leb,:
cizlnců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
á1"o,ltaktní místa

Ko;rtaktní místa Sčítání2aX najdete na cca 800 vybraných pobočkách Českó pošti1 a "l,šetr,
xr'ejských správách Českéhostatistického úřadu. Poskytují širokéveřejnostr informace o sčíiánía jso,;
taká místy, na kterých ize z;skat nebo odevzdat listinné formuláře, flla koniakiních mísiech budou
zavedena přísná hygienická opatření. ,Adresy a telefony kontaktních l-níst sčítárrizjisiíte na l,rle§u
https://scitani.ceskaposta. cz.

schrana dat
3ezpečnost dat sčítáníjezásadní. Veškeréúdaje jsou zpracovávány v souiadu s příslušnýnri právní,m:
předpisy a používány jsou rnaximálně zabezpečené informační systémy.
ťeŠ§qeré§nfornnace o sčítánírtaleznete na webu www,scitani.cz. lnŤormace k vyp|nění sčítacíhc
fr:rrnuláře jsou dostupňé v sekc! ,,Jak se sečíst",Odpovědi na nejčastějšídotazy nalezneie v sekei
.,Častédotazy".

