ozNÁMENí
česxÉttosTATlsTlcxÉHo ÚŘnou

ze dne 30. |istopadu 2010

*

o KoNÁt.tí sčírÁruÍllou, DoMŮ A BYTŮ
V RocE 2o1í V ČesxÉREPUBL|GE

I

Podle zákona č. 29612009 Sb., o sěítání |idů' domů a
(dá|e jen
bude na ce|ém území
'.zákon")
Českérepub|iky provedeno ke dnl 26. března 20íí
sčílánílidu' domů a bytů (dá|e jen 'sěítání.).
1. Rozhodným okamžikem sčítáníjepůlnoc z25. na

býů v roce 2011'

26. března 2011. Učast na sěítáníje

zákona pro obpatelstvo povinná.
2.

a)

v souladu

s$

7

SčÍtiníosob podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamŽik
trva|ý pobyt nebo
povolený přechodný pobý (cizinci s povo|eným
přechodným pobýem na dobu de|šíneŽ 90 dnů,
cizinci . občanéč|enských států Evropské unie,
azy|anti nebo cizinci, kteým by|a udě|ena dočasná

na územíČeskérepubliky

kaŽdá da|ší tyziďrá osoba, která je na územíČeské
republiky v rozhodný okamŽik přítomna, a nemá zde
trvalý nebo povo|ený přechodný pobyt.

3. SěÍtání domů pod|éhá

a)

b)

c)

kaŽdý dům určený k bydlení nebo

k ubýováni

s ěís|em popisným, i neobydlený; mezi neobydlené
domy s býem patří i rekreační chalupy nevyě|eněné
z bytového fondu - původně urěené k bydlení, a|e
k datu sčitáníneobyd|ené' využívanék rekreaci,

kďdý da|ši dům s|ouŽicí k jinému účelu,jeJi v něm
alespoň 1 byt (provozní budova s bytem)' i
neobydlený nebo bez bytu' pokud je v něm

v rozhodný okamŽik přítomna alespoň jedna osoba,

kaŽdý objekt s ěíslem evidenčnim, je.|iv něm někdo
seěten,

d) kaŽdá

samostatná budova

se

samostatným

vchodem, která sloužík byd|ení nebo ubýování,

i

kdyŽ nemá v|astnÍ domovní číslo'

e)

každý da|šíobjekt (obydlí)' pokud v něm byl někdo

k rozhodnému okamŽiku přítomen.

4. Sčítáníbytů a domácností podléhá

a)
b)

kaŽdý

bý' i neobydlený.

každá bytová domácnost v býě i byd|ícímimo byt

(v rámci

o
se zjišťujíi

zjišťováníinformací

s|oŽení
rodinné

hospodařících domácností
váahy v případě rodin Žijících v ubýovacím zařizeni
nebo nouzovém obyd|í).

5. Sěítání organizuje, řídí a jeho přípravu, provedení a

zpraenváni výsledků zabezpečuje pod|e $ 8 odst. 1
zákona Český statistický úřad. Úřad spo|upracuje na
přípravě a provedení sčítánís dodavate|em terénních
prací a ústřednímisprávními Úřady uvedenými v $ 9
zákona.

Sčítáníprováději vjednot|ivých sčítacichobvodech
sěítacíkomisaři, které jmenuje Český statistický úřad.
Při výkonu své funkce se sčítacíkomisař prokazuje

průkazem sčítacíhokomisaře
totoŽnosti.

a

svým

sčítánízajišťovat' včetně telefonního spojení na

bezp|atnou informaěni linku sěítáni a oficiálni internetové
adresy sčítáni zveřejní obec způsobem v mistě obvyk|ým
nejpozději

ochrana),

b)

Seznam sčítacíchobvodů v obci včetně jejich

vymezeni a jména' příjmenía číslaprůkazůsčítacích
komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacichobvodech

průkazem

í4 dnů před rozhodným okamŽikem.

6. Sčítáníosob se provede vyplněnÍm sČlTAclHo
L|STU osoBY, kteý za sebe vyplni každá ýická osoba
způsobi|á k právním úkonům.Za osoby nez|etilé nebo
nezpůsobi|ék právním úkonůmposkytne údaje jejich

zákonný ástupce nebo opatrovník nebo osoba
odpovědná za výchovu dítěte'

Sčítánídomů se provádí vyp|něním DoMoVNlHo
L|STU. Udaje o domu poskytne jeho v|astník nebo

správce.

Sčítáníbytů se provádí vyplněním BYTOVÉHO
L|STU. Udaje o bytu poskytne jeho uŽivate|, v případě
neobydteného býu v|astník domu nebo správce.
Sěítacíformu|áře v |istinné podobě doruěí sčítací
komisař jednotlivým bytovým domácnostem a osobám

vzařízenich nejpozději 6 hodin před rozhodným
okamžikem, tj. do 25. března 2011 do 18.00 hodin. Ve
stejném termínu budou domovní |isty doručeny
vlastníkůmnebo správcům domů'

Vyplněné listinné sěitací formu|áře povinná osoba

předá sčítacimukomisaři. MůŽe rovněŽ vyplnit
e|ektronické sěítací formu|áře nebo vyuŽít datové
schránky. Listinné sěítací formuláře můŽe zas|at

v obá|ce s předtištěnou adresou

Po Boxu.

i

Úrao využije dostupných údajůz informaěních

systémůveřejné správy pro předvyp|něnÍ sčítacích

formu|ářů podle S 14 zákona.

Sčítacíkomisař poskytne povinným osobám potřebná
vysvětlení k vyplněni sěítacích formu|ářů.
7. V rámci došetřování údajůneziištěných v řádném
termínu sčítáníbudou vdobě mezi 19. aŽ 30. květnem
2011 sčítacímkomisařem opětovně navštÍveny ý osoby,
které nesp|ni|y svoji povinnost vyplývajicíz ustanoveni $ 7
odst' 1písm. b) zákona.
8. Údaje zjištěnépň sěítáníjsou chráněny pod|e $ 22
a zákona
10112000 Sb.. o ochraně
osobních údajůa o změně někteých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Tyto údaje nesmějí být pouŽity pro
jiné než statistické úče|y.Sčítacíkomisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výs|edků seznámi s individuálními nebo osobními údaji,
jsou povinny o nich zachovat m|ěenlivost. Povinnost
m|čenlivosti je ěasově neomezená'

zákona Sb.

č'

Český statistický úřad Žádá všechny občany, aby
odpovědným vyp|něním sčítacíchformulářů přispě|i
k úspěšnémuprovedení sči|aný

,
/4,óéáá,</
Doc. lng. Iva Ritschelová, GSc.

předsedkyně Ceského statistického úřadu

