Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a
odstartuje 27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem
k epidemické situaci i nejbezpečnější. Veškeré informace o Sčítání 2021, které organizuje a zabezpečuje Český statistický
úřad, jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz.

ONLINE SČÍTÁNÍ
Od 27. 03. do 09. 04. 2021 se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova,
bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Online sčítání je rychlé a jednoduché a lze ho provést
odkudkoli, kde je připojení k internetu, za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který
má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do
počítače, tabletu či mobilu vloží.“ Online sčítání rovněž představuje ideální variantu z hlediska obrany proti
šíření koronaviru. Není totiž třeba kvůli němu nikam chodit, s kýmkoliv se potkávat, přebírat a předávat
formuláře a obávat se případné nákazy.
Občané Vratěnína, kteří nemají přístup k internetu, nemají počítač, chytrý telefon nebo nejsou „zdatní“
v práci na počítači a chtějí využít možnosti ONLINE sčítání, mohou se osobně nebo telefonicky přihlásit na
obecním úřadě Vratěnín, kde jsme připraveni s Vámi online sčítání provést. Z „COVID důvodů“ se předem
domluvíme na termínu a času, aby se zde nepotkalo více osob.
LISTINNÉ SČÍTÁNÍ
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný
formulář, a to od 17. dubna do 11. května 2021. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od
sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky, poslat na P. O. Box České
Pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání.
KDO PODLÉHÁ SČÍTÁNÍ?
a) každá fyzická osoba, která je na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které
byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území ČR v rozhodný okamžik přítomna
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v ČR na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na
cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou (= každá
svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání). Za osoby mladší 18 let a osoby omezené ve svéprávnosti
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná oprávněná osoba. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel,
v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálním nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.
Kontaktní místa pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s.p. nebo Českého statistického úřadu, určená
pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro
Jihomoravský kraj:
Znojmo 1, Horní náměstí 256/13, 669 02 Znojmo, tel. 954266901
Znojmo 2, Dr. Milady Horákové 2297/6, 669 02 Znojmo, tel. 954266902
Šumná, č.p. 45, 671 02 Šumná, tel. 954267102

