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Vóženó poni vóžený pone,

iiž od roku 'l8ó9 probíhó no nošem území každých deset let sčítóní lidu- V roce 202l nostone dolší opokovóní tóto
rnýzngmné udólosti. Důležitou součóstí proiektu ie zopoiení obcí při ieho příprově o provódění, protože bez spolupróce
s obcemi se sčítóní lidu neobeide. Zopoiení obcí ie proti minulosti výrozně men§í.

§řítóní 2O2l zočínú o půlnoci z 26. na 27.3. 2O2 l . V první fózi mó koždý možnosl sečísŤ se online prostřednictvím
elektronického formulóře ng webu nebo v mobilní oplikoci. Kdo se nesečte online, mó zókonnou povinnost od
17. 4, do 11. 5. 2021 vyplnit o odevzdot lictinný sčítocí formulář. Jeho distribuci moií no storosti sčítocí komisoři o síť
kontoktních míst. Tuto čóst Sčítóní 2021 zaiišťvií z velké čósti noši portneři z Ceské pošty, s. p, Distribuce o sběr listinných
Íormulóřů budouprovděpodobně probíhot ve složité epidemické situoci. Činnost sčítocích komisořů i kontoktních míst bude
v součinnosŤi CSU o Ceské pošty uproveno tok, oby došlo kvýroznému omezeníÍyzickYch kontoktů mezi sčítocími komisoři
o obyvotelstvem zo dodržení oktuólních hygienických opotření.

Zo reolizoci Sčítóní 202l odpovidó Český stotistický r:rod. Úkoly obcí vyplývoií z § 14 zókono č. 332/2O2O Sb.,
o sčítóní lidu, domů c bytů v roce 202 ] o o změně zókonq č. 8q/1995 Sb., o stótní stoŤistické službě.

Zopoiení většiny obcí_ do příprov sčítóní proběhlo iiž v prv_ní fózí, zoměřené no územní příprovu. Vybroné obce
spoluprocovoly s CSU při ověřovóní referenčních údoiů RUlAN zo budovy o odresy, při došetřovóní technicko-
ekonomických otributů {TEAI budov při hormonizoci hronic o popísu zóklodních sídelních |ednorek o doplňovóní
údoiů zo bytové domy o byty ve vlostnictví obce. Zo Voši spoluprócivelmi děkuieme.

Oproti poslednímu sčítóní v roce 20] 1 se obecní úíady iiž nebudou muset podíleŤ no dodotečném sčítóní obyvotel
nesečtených v řódném lermínu o nebudou muset oni poskytovot veřeiné připoiení k internetu pro zóiemce o vyplnění
elektronického sčítocího formulóře no úřodé.

Úkole, obecních riřodů všok bude v průběhu somotného sčííóní mezi březnem o květnem 2021 zailrrit zóklqdní
informovgnost obyvotel obcí o sčííóní no ie]ich území lím, že no své úřední desce či iiným v místě obvyklým
způsobem zveřeiní Oznámení Ceského stotistického úřodu ze dne 9. 2.2021 o konóní Sčíróní lidu, domů o bytů v roce
2O21 v Ceské republice, seznom sčítocích obvodů v obci včetně ieiich vymezení, imóno o příjmení o číslo průkozů
příslušných sčítoiích komisořů_(včetně přípodných změnI o odres} o konioklní údoie kontoktnich míst ČSÚ o Česke
pošty.7_otímco oznómenícsu o §čítónílidu, domů o bytůvrócé 2a21 a odresyo kontoktníúdoie kontoktních míst
CSU o Ceské pošty Vóm zosílóme v příloze tohoto dopisu. seznom sčítocích obvodů v obci, iméno o příimení o číslo
průkozů příslušných sčítocích komisořů pro iednotlive ičítoci obvody budou dostupné od ó. 3. 202l voplikoci České
pošly no odrese https://scitoni.ceskoposto.cz, kde si bude nutné podklody ke zveřeinění stóhnout či vytisknout.
Udoie o sčítqcích komisqřích budou v průběhu sčítóní no steiné odrese průběžně oktuolizovóny.

Připrovili isme pro Vós rovněž stručný informoční letók, který přehlednou formou poskytuie zóklodní údoie o sčílóní,
včetně vysvětlení ieho význomu o průběhu, Chtěli bychory využít Voší pozice o komunikočních konólů, iimiž Voše obec
disponuie, k šření informocí o Sčítoní 2021 mezi obyroteli. Zódáme Vús profo o zveřeinění i rěchro iníormocí no
webu o sociálních sítích, v místních zprovodciích, píípodně o ieiich odvysílóní v obecním rozhlose nebo
i prostřednicřvím místního televizniho vysílóní. Zmiňovoný informoční letók noleznete v příloze tohoto dopisu.

Pro oktuólní ínÍormoce o příprovóch o průběhu §čítóní 202l můžete novšlívif webové strónky www.scitoni.cz, zoslot své doíozy
no e-moil dolozy@scitoni.cz nebo využít informoční linku Českého sŤotistického úřodu 274 05ó 789.

Předem děkuii zo Voše zopoiení o těším se no spolupróci. Fla
lng. Morek Roiíček, Ph.D.

předsedo Českého stotistického úřodu

S pozdrovem o přóním hezkého dne,
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Podle zókona č. 332/2020 Sb., o sčítóní lidu, domů
o bytů v roce 2O2l o o změně zókono č.89/1995 Sb.,
o stótní stotistické službě, ve znění pozděiších předpisů,

{dóle ien ,,zókon"| bude no celém území České republi-
ky přistoupeno {dóle ien
,,sclíonl J.

Rozhodným okomžikem sčíŤóní ie půlnoc
. Fyzickó

osobo podléhoiící sčítóní ie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie. Sčítóní [e

Sčítóní podléhó:

o} koždó fyzickó osobo, kteró mó v rozhodný okomžik
no územíČeské republiky trvolý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nod 90 dnů, nebo které byl no území České
republiky udělen <rzyl, doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrqnq,

b) koždó dqlší fyzickó osobo, kteró ie no území České
republiky v rozhodný okomžik přítomno,

c) koždý dům (i neobydlený| akoždý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztohuie pouze no cizince,
kteří |sou v České republice no dobu krotší než 90 dnů
(nopříklod turisté), o nq cizince poživoiící diplomotické
vysady o imunity.

Sčítóníorgonízuie, řídí, koordinuie o jeho příprovu, pro-
vedení, zprocovóní o zveřeinění výsledků zobezpečuie
Český stotistický úřod (dóle ien,,Úřod"1, Úřod pro potřeby
sčítónípřebíró údoje z informočních systémů veřeiné spróvy
podle porogralu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Úrod spoluprocuie s dodovotelem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobem v místě obvyklým nei-
pozděií 14 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom stondordních sčíŤocích obvodů
v obci včeŤně ieiich vymezení o iméno, příimení o číslo
průkozů sčítocích komisořů, kteří budou v iednotlivých
sčítocích obvodech sčítóní zoiištbvot, včetně telefonního
spoiení no bezploŤnou informoční linku sčítóní o oficiólní
interneŤové odresy sčítóní.

SčíŤóní osob se provede poskyinutím údoiů ieiich zó-
pisem do sčíŤocího formulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó fyzickó osobo podléhoiící sčítóní.
Zo íyzickov osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
údoie ieií zókonný zóstupce nebo opotrovník, přípodně

ozNÁMENÍ
českého gtofistického úřodu ze dne 9.2.2O2l

o KoNÁNí sčírÁní uou, DoMů n ByTů
v Roc j,2o2l v črsrÉ REPUBtlcE

www.scitoni.cz

iinó osobo opróvněnó zo ni |ednot podle občonského
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 elekíronické podobě při online sčítóní
od 27. březno 2021 do 9. dubno 202], nebo nósledně
při terénním došetření.

Terénní došetření provóděií v iednotlivých sčítocích obvo
dech sčítocí komisoři jmenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při inýkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocího komisoře, přípodně no požódóní povinné osoby
též svým občonským průkozem nebo cestovním doklodem.

Při terénním došetření sčítocí komisoř předó členu
domócnosti, osobě žiiící mimo domócnost, popřípodě
vlostníku zgíízení, které netvoří somostotný sčítocí obvod,
sčítocí formulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozději do 26. dubno 202l, Úrod ie podle
zókono opróvněn lhůŤu prodloužit.

Člen domócnosti, osobq žiiící mimo domócnost nebo
vlostník zařízení, které netvoří somostotný sčítocí obvod,
odevzdó vyplněný sčítocí formulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčílóní, nebo fei doručí
no konŤoktnímísto sčíŤóní, neipozděiido l 1. květno 2021.
Úr"d 1" podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit,

Udo[e ziištěné při sčítóní isou chróněny zókonem,
nařízením o evropské stotistice. GDPR o dollími próvními
předpisy. Tyto údoie nesměií být použity pro iiné než sto-

tistické účely. Sčítocí komisqří, steině ioko všechny osoby,
kŤeré se v souvíslosti se zprocovóním rnýsledků seznómí
s individuólními nebo osobními údoji, isou povinni o nich
zochovot mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je čosově
neomezenó.

Český stoiistick;i úřnd žódó v§eehny občcny, oby
adpovědným vyplněním sčíŤaeích formuidřů příspéli
k ůspěšnómu provedení sčítóní"

Wq
lng. Morek Roiíček, Ph.D.

předsedo Českého stotistického úřodu
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průběh sčítóní

Sčítóní 2021 zočínó rozhodným ok<lmžikem

o půlnoci z26. ng 27.3.2021. Do 9. 4.2a21
mó koždý možnost sečíst se online prosŤřed-

nictvím elekŤronického formulóře ncl webu
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo
se nesečŤe online, mó zókonnou povinnosŤ
od 17. 4. do 1l. 5. 2a2l vyplnit o odevzdot
listinný Íormulóř, Jeho distribuci zoiišt'uií sčítocí
komisoři.

Vzhledem k součosné epidemické situoci při-

provil ČStj v součinnosti s Českou pošŤou

o hlovní hygieničkou České republiky distribuci
o sběr listinných formulóřů, při kterých d<lide

k výroznému omezení íyzických kontoktů mezi
sčíŤocími komisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podob-
ně, ioko nyní probíhó doručovóní doporučených
pošŤovn ích zósi lek, při dod ržovó n í přísných hyg ie-
nických providel {ochronné pomůcky, dezinfek-
ce, lyzický konto kt pri m órn ě ven ku, mi n imo l izo ce
doby kontoktu}. Z tohoto důvodu nebudou sčíŤo-

cí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě potřeby se všok můžeŤe obrótiŤ no info-

linku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možné odeslot v předtištěné obólce prosířed-
nictvím schrónek České pošty nebo odevzdot
no cco 800 kontoktních místech České pošty
(vybroné pobočky), Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní mísio budou provozovóno zo ,.nYš"-
ných hygienických požodovků.

Koho se sčítóní rýkó
Sčítóní 2a21 ie povinné pro všechny osoby,
které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

BEzPEčnř, oNtlNE, RAz DvA.
sčírÁní znčínÁ 27. gŘrzNl A2o2l.

www.scilrrni.cz

nebo přechodný pobyŤ nod 90 dnů no územíČR.
sečíst se musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
no místo skutečného pobytu, věk, svépróvnost
o zdrovolní sŤov. Zo osoby mlqdší ] 8 let, osoby
omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
sečŤení ieiich zókonný zóstupce, opotrovník
nebo osobo k Ťomu opróvněnó. SčíŤóní se týkó
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okomžik,
s výjimkou diplomoŤů nebo cizinců s króŤkodo-

bým pobytem do 90 dnů.

kontoktní místo

Kontoktní místo Sčítóní 2021 noidete no vybro-
ných pobočkóch České pošty o všech kroiských
spróvóch Českého stotistického úřodu. Poskytuií
široké veřeinosŤi informoce o sčítóní o isou toké
mísfy, no kterých lze získot nebo odevzdot listin-

né formulóře.

ochrono dot
Bezpečnost dot sčífóní ie zósodní. Veškeré osobní
údoie |sou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používony isou moximólně
zobezpečené informoční systémy.

přínos sčítóní

Výsledky isou široce využitelné nopříklod při pří-
prově progromů bydleni rozvoii infrostruktury
nebo plónovóní lepší dostupnosŤi služeb. lnfor,
moce ziištěné během sčítóní ovlivňulí činnost
veřeiné spróvy,, podnikotelské zóměry i směřo-

vóní v,ýzkumných či vědechých procovišť o v ko-

nečném důsledku ovlivňulí živót koždého z nós.

Podrobněiší informoce nrrleznele nq webu
www.scit(lni.Gz.
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§eznam kontaktních míst pro §čítání 2g21
pro Kraj Vysočina

Kontaktnímimísty pro Sčítání 2a2l jsou pracoviště České pošty, s, p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odeyzdánívyplněných listinných sčítacích
formulářů pro §čítání 202'1.

Kontaktní místa České pošty, s, p.

čssxÝ
ffi

lm
sratlgrtcxÝ
úŘAD

Na padesátém 81
í00 82 Praha'l0
WWw,cz§o.cz

l
t

954239301pelhřimov §vatovítské náměstí ,126, 39301, Pelhřimov

954239464Počátky Horní 87, 39464, Počátky

Kamenice nad Lipou Komenského 136, 3%70, Kamenice nad Lipou

954239501Pacov Žižkava 1 1 00, 39501, Pacov

Humpolec Havlíčkovo náměstí 839, 39601, Humpolec 954239601

9M258001Havlíčkův Brod 1 Nádražní 107, 58001, Havlíčkův Brod

954258002Haviíčkův Brod 2 §vatovojtěšská 58, 58001, Havlíčkův Brod

954258263ždírec nad Doubravou Družstevní 569, 58263, Ždírec nad Doubravou
g54258291světlá nad sázavqu náměstí Trčků z Lípy 1045, 58291, Světlá nad Sázavou

95425830,1Chotěboř náměstí T. G. Masaryka 56, 58301, Chotěboř

954258401Ledeč nad sázavou Nádražní 461, 58401, Ledeč nad Sázavou
954258222Přibyslav Bechyňovo náměstí 3, 58222, Přibyslav
:Ji)Z+ZDóoU lJihlava 1 Masarykovo náměstí 4321 l8, 58601, Jihlava

Jihlava 2 Havlíčkova 51aan24, 58601, Jihlava

Jihlava 4 Érbenova 2598133, 58601, Jihlava
954258606Jihlava 6 Březinova 469)fi44, 58§01, Jihlava

95425881 3Polná Husovo náměstí 48, 58813, Polná

954258856Teló §taňkova 294, Telč-Fodolí, 5885§, Telč
954258901Třešť Revoluční 20/,1, 58901, Třešť

žďár nad sázavou 1
Nádražní 4Ul23, Žďár nad Sázavou 1 , 591 01 , Žd'ár nad
Sázavou

954259101

Žd|ár nad Sázavou 3
Brodská 1834112, Žďár nad Sázavou 3, 591 01, Žďár nad
Sázavou

954259103

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

Bystřice nad Pernšte.|nem
Masarykovo náměstí 105, 59301, Bystřice nad Pernštej-
nem

954259301

velké il4eziříčí Poštovní 1 4221 1, 594ů1, Velké Meziříčí 95425s4a1

Velká Bíteš Masarykovo náměstí 81, 59501, Velká Btteš 954259501

Třebíč 1 Smila Osovskéha2!1, Jejkov, 67401, Třebíč 9a2674a1
Třebíč 3 Demlova 97719, Horka-Domky, 67401, Třebíč 954267403

Třebíč 5 M. Majerové 751/6, Nové Dvory, 67401, Třebíč 9542674a5
,.9542675210kříšky Jihlavská 539, 67 521, Okříšky
95'4'267531Jemnice Palackého 771, 67531, Jemnice
954267551Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 25,67551, Jaroměřice nad Rokytnou

Název pobočky Adresa pobočky(u,|ce a č.plc,ol, cástobce FSČ obeci Teleíon

95423947a

954258602

9s258604
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kontaktrrí místo Českého statistického úřadu

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p, a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https:íscitani.ceskaposta.cz.

Náměšt'nad Oslavou Masarykovo nám.62, 67571, Náměšť nad Oslavou gu267571

Moravskó Budějovice 2 1, máje 322,676a2, Moravské Budějovice 9542676a2
Jimramov Pavlovická 181, 59242, Jimramov 95425s242

.Jihlava Ke Skalce 1881130, 586 23, Jihlava 567109062

,
črsxÝ Na padesátém 81
srnrtsrlcxÝ 100 82 Praha í0
úŘaO wwwczso,cz

www scitani.cz

Název pobočky Adresa ptbočky iu|ice * č.p.lč.cr.. část obce, P§f;. ci:ec)


