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OZNÁMENí
ČESKÉHO STATISTICKÉHO

ÚŘADU ze dne 30. listopadu

2010

o KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona Č. 29612009 Sb., o sčltánt lidů, domu a
bytů v roce 2011, (dále jen .zákon) bude na celém územl
České repubtiky provedeno ke dni 26. bi'ezna 2011
sčltánl lidu, domů a bytů (dále jen .sčitánl").
1. Rozhodným okamžikem sčltán! je půlnoc z 25. na

26. března 2011. Účast na sčítáni je v souladu s § 7
zákona pro obyvatelstvo povinná.

2. Sěftánl osob podléhá
a)

b)

.

každá fyzická osoba. která má v rozhodný okamžik
na územ) Ceské republiky trvalý pobyt nebo
povolený přechodný pobyt (cizinci s povoleným
přechodným pobytem na dobu del~1 než 90 dnů,
cizinci - občané členských států Evropské unie,
azylanti nebo cizinci, kterým byla udělena dočasná
ochrana).
každá dalšf fyzická osoba, která je na území Ceské
republiky v I'O%hodnýokamžik přítomna, a nemá zde
trvalý nebo povolený přechodný pobyt.

3. Sěitánl domů podléhá
a)

každý dům určený k bydleni nebo k ubytováni
s člslem popisným, i neobydlený; mezi neobydlené
domy s bytem patři i rekreačni chalupy nevyčleněné
z bytového fondu - původně určené k bydleni, ale
k datu sč/táni neobydtené, využlvané k rekreaci,

b)

každý ďalšl dům sloužlcl k íinému účelu, je-Ii v něm
alespoň 1 byt (provoznl
budova s bytem), i
neobydlený nebo bez bytu. pokud je v něm
v rozhodný okamžik prltoTMa aíespoň jedna osoba,

c)

každý objekt s číslem evidenčním, je-Ji v něm někdo
sečten,

d)

e)

každc\ samostatná
budova
se samostatným
vchodem. která sloužl k bydleni nebo ubytovc\nl. i
když nemá vlastnI domovnl člslo,
každý další objekt (obydll), pokud v něm byl někdo
k rozhodnému okamži](u přitomen.

4. Sčrtánl bytů a oomácnoslí podléhá
a)

každý byt, í neobydlený,

b)

každá bytová domácnost v bytě i bydllc! mimo byt
(v
rámci
zjišťováni
infonnacl
o
složeni
hospoda1!clch domácnosti se 2jiM'ují i rodinné
vztahy v pilpadě rodin žijiclch v ubytovaclm zařlzenl
nebo nouzovém obydli).

S. Sčltání organizuje. řidi a jeho pfipravu, provedení a
zpracováni výsledků zabezpečuje podle § 8 odst. 1
zákona Ceský statistický úřad. Úřad spolupracuje na
připravě a provedeni sčftání s dodavatelem terénnlch
pracl a ůstřednlmi správními úrady uvedenými v § 9
zákona.
Sčítáni provádějí v jednotJiyých sčltaclch obvodech
sčltací komlsaří, které jmenuje Český statistický úřad.
Při výkonu své funkce se sčltací komisař prokazuje
prukazem
sčitaciho
komisaře
a svým
průkazem
totožnosti.

Seznam sčltaclch
obvodů v obci včetně jejich
vymezeni a jména, přijmeni a čísla průkazů sčltacích
komisařů, kteli budou v jednotlivých sčltacích obvodech
sčltání
zajšřovat,
včetně
telefonního
spojeni
na
bezplatnou inřormaěnl linku sčitánl a oficiální internetové
adresy sčltánf :zveleJnl obec způsobem v mtstě obvyklým
nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem.

6. Sčltánr osob se provede vyplněním SČITACIHO
LISTU OSOBY. který za sebe vyplní každá fyzická osoba
způsobilá k právnlrn úkonům. Za osoby nezletilé nebo
nezpůsobilé k právním úkonum poskytne údaje jejich
zákonný
zástupce
nebo
opalrovnlk
nebo osoba
odpovědná za výchovu dítěte.
Sčítání domů se provádl vyplněn lm DOMOVNIHO
LISTU. Údaje o domu poskytne jeho vlastnik nebo
správce.
Sčítání bytů se provádí vyplněnlm
BYTOV~HO
LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho uživatel, v případě
neobyd1eného bytu vlastnlk domu nebo správce.

v listinné podobě doručl sčitaci
bytovým domácnostem a osobám
v zařízeních
nejpozději
6 hodin před rozhodným
olcamžil<em, tj. do 25. března 2011 do 18.00 hodin. Ve
stejném
termlnu
budou
domovnl
listy ooručeny
vlastnlkům nebo správcům domů.
Sčltacl

řormuláře

komisař jednotlivým

Vyplněné lístinné sčítacl formutáře povinná osoba
pi'edá
sčltaclmu
komisaři.
Může
rovněž
vyplnit
elektronické
sčitací
formuláře
nebo využrt datové
schránky. Ustinné sčltacl formulá7e může zaslat i
v obálce s předti~lěnou adresou PO Boxu.
Úřad využije
dostupných
systémů vefejné správy pro
formulářů podle § 14 zákona.

údajů z Informačních
předvyplněnl
sčítacích

Sčítacf komisař poskytne povinným osobám potřebná
vysvětleni k vyplněnI sčítaclch formulářů.
7. V rámci dcšeířovánl údajů neziištěných v řádném
termínu sčítáni budou v době mezi 19. až 30. květnem
2011 sčítacím komřsařem opětovně navštlveny ty osoby,
které nesplnily svoji povinnost vyplývajfel z ustanoveni § 7
odst 1plsm. b) zákona.
8. Údaje zjištěné pi'i sčítání jsou chráněny podle § 22
zákona Sb. a zákona Č. 10112000 Sb., o ochraně
osobnlch údajů a o změně některých zákonů, ve zněnl
pozděišlch pfedpisÍl. Tyto údaje nesměji být použity pro
jiné než statistické účely. Sčítacl komisaři, stejné jako
v~echny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výsledků seznámí s indivlduálnlmi nebo osobnlmi údaji,
jsou povinny o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená.
Ceský statistický úřad žAdá všechny občany, aby
odpovědným
vyplněnlm
sčltacích
formulářů pnspěJi
k úspěšnému provedeni SČí~

~;h~
Ooe. Ing. Iva Ritsehelová. CSc.
predsedkyne Českého statistického

úřadu

