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o KoNÁNí sčírÁruí llDU' DoMŮ A BYTŮ
v RocE 2o2I v črsrÉ REPUBL|CE

Podle zókona č. 332/2020 sb., o sčítóní iidu, domů
o bytů V roce 2021 g o změně zókono č. B9l1995 sb.,
o stótní stotistické službě, ve znění pozdě1ích předpisů,

{dóle ien ,,zókon") bude no celém Území Ceské republi'
ky přistoupeno jt* i;č,'Ť*;_, ]e:ll t:*ťi_|!r ; r:,1;'li; {dó|e ien
,,scrTonr J.

Rozhodným okomŽikem sčítóní ie půlnoc ;. l' :"i_"( '

Žť. *iut'r,r" _]l;1Í-] r,* .'J]',.-;{- .]:- .':i.';'l-;: _: )Ž l. Fyzickó
osobo podléhoiící sčítóní ie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie. Sčítóní ie *l'.:-,:i.,:l.ri .'l.:l r;''*t:':l ;r:t:'
*ni;n*, i*ci}' ,}t; ;tiJ!i"t.:''iii t*nÍ*klLl : *r'rii.iir"l,i 

'; 
$í:b{:ť!::'

tl .t .
Scttont podleno.

o) koždó fyzickó osobo, kteró mó v rozhodný okomžik
no Území České republiky trvolý pobyi nebo přechod-
ný pobyŤ nod 90 dnů, nebo které byl no Území České
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrono,

b] koždó dolší Íyzickó osobo, kteró ie no území České
republiky v rozhodný okomžik přítomno,

c} koždý dům {i neobydlený) o koždý byt {i neobydlený}.

Povinnosi sečísŤ se se nevziohuie pouze no cizince,
kteří isou v České republice nq dobu krotší než 90 dnů
(nopříklod turisté), o no cizince požívoiící diplomotické

ýsody o imunity.

Sčítóníorgonizuie, řídí, koordinuie o ieho příprovu, pro-

vedení, zprocovóní o zveřeinění výsledků zobezpečuie
Český stotistický Úřod (dóle ien ,,Úřod"1. Úřod p'o poiřeby
sčítónípřebkó Údoie z informočních systémů veřeiné spróvy
podle porogrofu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Úřod spoluprocuie s dodovoielem terónních procí
q ústředními spróvními Úřody uvedenými v zókoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobem v mísiě obvyklým nei
pozděii l4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom stondordních sčítocích obvodů
v obci včeŤně ieiich vymezení o iménc. příimení o číslo
průkozů sčítocích komisořů, kteří budou v iednotlivých
sčítocích obvodech sčíióní zojišiovoi, včeině telefonního
spoiení no bezplotnou informoční linku sčítóní o oficiólní
internetové odresy sčítón í.

sčítóní osob se provede poskytnutím Údoiů ieiich zó-
pisem do sčítocího Íormulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó {yzickó osobo podléhoiící sčíÍóní.
Za ýzickov osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
Údoie ieií zókonný zóstupce nebo opotrovník, přípodně

|inó osobo opróvněnó zo ni iednot podle občonskóho
zókoníku. Sčítóní lidu, domů o bytŮ se provódí vyplněním
sčítocího formulóře pro domócnost' Údoie o domu o bytu
poskytne ieho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlost
ník domu nebo spróvce.

Povinnó osobo poskytne Údoie ieiich zópisem do sčíto-

cího formulóře bud'v elektronické podobě při online sčítóní
od27. březno 202l do4-c**e**t, nebo nósledně
při terénním došeiření. 44, rvEwA 2pz7

Terén ní došetření provóděií v ied notlivých sčítocích obvo-
dech sčítocí komisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocího komisoře, přípodně no požódóní povínné osoby
iéž svým občonským prŮkozem nebo cesiovním doklodem.

Při ierénn[m došetření sčíŤocí komisoř předó členu
domócnosŤi, osobě žiiící mimo domócnost, popřípodě
vlostníku zařízení, kieré netvoří somoslotný sčítocí obvod,
sčítocí íormulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozděii do 2ó. dubno 2021. Úřad ie podle
zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Člen domócnosti, osobo žiiící mimo domócnosi nebo
vlostník zoÍízeni, které netvoří somostotný sčítocí obvod,
odevzdó vyplněný sčíiocí Íormulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčítóní, nebo iei doručí
no koniokŤní místo sčítóní, neipozděii do l l ' květno 202l.
Úrod i" podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Udoie ziištěné při sčítóní isou chróněny zókonem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšími próvními
předpisy. Tyto Údoie nesměií být použity pro iiné než sto-

tistické Účely. Sčítocí komisoři, steině ioko všechny osoby,
kŤeré se v souvislosli se zprocovóním ýsledků seznómí
s individuólními nebo osobními Údoji, isou povinni o nich
zochovot mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti ie čosově
neomezenó.

Český stofistický úřqd žódó všechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítocích formulóřů přispěli
k Úspěšnému provedení sčítóní.

bIW
lng' Morek Roiíček, Ph.D.

předsedo Českého stotisŤického úřodu



Průběh sčíróní nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no ÚzemíČR'

Sčítóní 2021 zočínó rozhodným okomžikem Sečíst se musí koždó tokovó osobo, bez ohledu

o půlnoci z2ó.ng27.3.2a2l. Do 44.0.2o2l no místo skutečného pobytu, věk, svépróvnosi

mó koždý možnost sečíst se online prostřed_ o zdrovotní stov. Zo osoby mlodší l8 let, osoby

nictvím elektronického formulóře no webu omezenó ve svépróvnosti o podobně provódí

www'scifoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo sečtení ieiich zókonný zóstupce, opotrovník

se nesečle online., . mq ' zókonnou povinnost :*!: ':"b: k tomu oPróvněnó Sčítóní,se ýkó
od 17. 4. do t 1. 5. 2021 vyplnit o odevzdo, i cizinců přítomných v CR v rozhodný okomžik,

! listiný fqr'l]ér Jeho distríbuci zoiišťuií sčítocí : ."ýi'*\''' 
diplomotů 

,n:bo 
cizinců s krótkodo_

komisoři. oym pooylem oo yU onu'

-W_'Ů
Sěítání lidu,
domů a bytů

Vzhledem k součosné epidemické situocí při-
provil ČsÚ V součinnosti s Českou poštou
o hlovní hygieničkou České republiky distribuci
o sběr listinných Íormuíóřů, při kterých doide
k výroznému omezení fyzických konŤoktů mezi
sčítocími komisoři o obyvoielstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podob-
ně, ioko nyní probíhó doručovóní doporučených
pošiovn íc h zó s i l ek, při dod ržovó n í přís nýc h hyg ie-
nických providel {ochronné pomůcky, dezinfek_
ce, fyzický kontokt primórně venku, minimolizoce
doby konŤoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíŤo_

cí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě poŤřeby se všok můžeŤe obrótit na info-

linku 840 30 40 50. Vyplněné formu|óře bude
možné odeslot v předtištěné obólce prostřed_

nictvím schrónek České pošty nebo odevzdot
no cco 800 kontoktních místech České pošŤy
(vybroné pobočky). odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo zvýše-
ných hygienických požodovků.

Koho se sčítóní Íýkó
Sčítóní 2021 ie povinné pro všechny osoby,
které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

www.scitoni.cz

KontEkřní mísÍo

Kontoktní místo Sčítóní 2021 noidete no vybro_
ných pobočkóch České pošty o všech kroiských
spróvóch Českého stotístického Úřodu. Poskytuií
široké veřeinosti informoce o sčítóní o isou Ťoké

místy, no kterých lze získot nebo odevzdot listin_

né formulóře.

Ochronn dol
Bezpečnost dot sčítóníie zósodní' Veškeré osobní
Údcie isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečené informoční systémy'

Přínos sčířóní

Výsledky isou široce využitelné nopříklod při pří-
prově progromů bydlení, rozvoii infrostrukÍury
nebo plónovóní lepší dostupnosti služeb. lnfor-

moce ziištěné během sčítóní ovlivňuií činnost
veřeiné spróvy, podnikořelské zóměry i směřo-
vónívýzkumných či vědeckých procovišť o v ko-

nečném důsledku ovlivňuiíživot koždého z nós.

Podrobněiší informcrce ncrleznete no webu
www.srilnni.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sěítání 2021
pro Kraj Vysočina

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického

úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdánívyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

o.fYTA

wtr.vý'šcitani"cz

Kontaktní místa České pošty, s. p.

Pelhřimov Svatovítské náměstÍ 126' 39301' Felhřimov 954239301

Počátky Horní 87, 39464' Počátky 954239464

W*r+nenice nad Lipou Komenského 136, 39470' Kamenice nad Lipou 954239470

Pacov ZiŽkova 1100' 39501, Pacov 954239501

Humpolec Havlíčkovo náměstÍ 839, 39601 , Humpolec 954239601

HavlíčkŮv Brod 1 NádraŽní 107' 58001' Havlíčkuv Brod 954258001

Havlíčkúv Brod 2 Svatovojtěšská 58, 5B0o1, Hav|íčkův Brod 954258002

Ždírec nad Doubravou DruŽstevní 569,58263, Ždírec nad Doubravou 954258263

Světlá nad Sázavou náméstí TrčkŮ z Lipy 1045' 58291' Světlá nad Sázavou s54258291

Chotěboř náměstí T. G. Masaryka 56' 58301, Chotěboř 954258301

Ledeč nad Sázavou NádraŽnÍ 46'1 ' 58401' l-edeč nad Sázavou 954258401

Přibyslav Bechyňovo náměstí 3, 58222, Přibyslav 954258222

Jihlava 1 Masarykovo náměstí 4321 18, 58601' Jihlava 954258601

Jihlava 2 Havlíčkova 51001 1 24, 58601' Jihlava 954258602

Jihlava 4 Erbenova 2598/33, 58601, Jihtava 954258604

Jihlava 6 Březinova 469an 44, 58601' Jihlava 954258606

Polná Husovo náměstí 48' 5BB13' Polná 9542588'13

Telč Staňkova 294, Telč-Podolí' 58856' Telč 954258856

Třešt' Revoluční 20/1, 58901 ' Třešt' 954258901

Žd'ár nad Sázavou 1
NádraŽní 494123, Žd'ár nacj Sázavou 1, 591o1, Žd'ár nad
Sázavou

954259101

Žd'ár nad Sázavou 3
Brodská 1B34l12, Žd'ár nad Sázavou 3, 59101 , Žd'ár nad
Sázavou

954259'103

Nové Město na Moravě Masarykova 1492, 59231 ' Nové Město na Moravě 954259231

Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 105' 59301' Bystřice nad Pernštej-
nem

95425930í

Velké MeziříČí Poštovní 1 42211, 59401' Velké Meziříčí 954259441

Velká BíteŠ Masarykovo náměstí 81' 59501' Velká Bíteš 954259501

Třebíč 1 Smila osovskóho2l1 ' Jejkov, 674a1,Třebíč 954267401

Třebíč 3 Der'nlova 977 !9, Harka-Domky, 67401' Třebíč 954267443

Třebíč 5 M. Majerové 75116' Nové Dvory' 6740't ' Třebíč 954267445

okříšky Jihlavská 539' 67521, Okříšky 954267521

Jemnice Palackého 771 ' 67531' Jemnice 954267531

Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 25' 6755'l' Jaroměřice nad Rokytnou 954267551

tu*mcí$$$ čtsxÝ Na padesátém 8í
.$i$e$r!*Ései*J*Bse 3TAŤlsnCKý í00 82 Praha 10

g*ggtw ÚŘlp www'cjzso.cz
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Sčítání lidu,
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Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuálníotevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3" 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitan i.ceskaposta. cz.
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Cást obce Vlasenice V obci Lhota-Vlasenice
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
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Masarykovo nám. 62, 67571' Náměšt' nad Oslavou 954267571
'1 ' máje 322' 676a2, Moravské BudějoviceMoravské Budějovice 2

Pavlovícká 1B1 ' 59242, Jimramov

Kontaktní místo Českého statistického úřadu

Kamenice nad Lipou Komenského 136,39470, Kamenice nad Lipou

Čast obce Lhota V obci Lhota-Vlasenice
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst

Tento Výpis Vychází z plánu pochůzek a přiřazených komisařŮ ke dni 03.04.202'1 čas 00:36. Plány pochůzek a seznamy komisařŮ se mohou měnit'
AktuálnÍ iníormace najdeto VŽdy na Webu https://scitani.ceskaposta.cz. PokUd aktuální Výpis neobsahuje Jméno komisaře pÍo Váš sčítacÍ obvod, pak bude
zveřejněno v následujících dnech. sčítacÍ komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 1 7' dubna.

Komenského 136' 39470' Kamenice nad Lipou


