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sčítání lidu,
domů a bytů

ozNÁMENÍ
českého stotistického úřodu ze dne 9.2.2021

o KoNÁtví sčírÁNí tlou, DoMů A ByTů
V RocE 2021 V cEsKE REPuBtlcE

Podle zókono č.332/2020 Sb,, o sčítóní lidu, domů
o byiů v roce 2O2l a o změně zókono č. 89/i 1 995 Sb.,
o stótní stoiistické s|užbě, ve znění pozdějších předpisů,

idóle ien ,,zókon" I bude no celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítóní lidu, domů o bytů (dó|e ien
,,sclronl J,

Rozhodným okomžikem sčítóní je půlnoc z pótku
26. bíezno 2021 nq so5otu 27. březno 2021. Fyzickó
osobo podléhoiící sčítóní ie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie, Sčítóní je primórně novrženo ioko
online, tedy bez nutnosti kontoktu s dolšími osobomi.

Sčító ní podléhó:

o) koždó fyzickó osobo, kieró mó v rozhodný okomžik
no území České republiky trvolý pob/ nebo přechod-
ný pobyt nod 90 dnů, nebo kleré byl no území České
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrono,

b) koždó dolší fyzickó osobq, kteró ie no území České
repubIiky v rozhodný okomžik přítomno,

c) koždý dům {i neobydlený) o koždý byl (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztohuie pouze no cizince,
kteří 1sou v České republice no dobu krotší než 90 dnů
(nopříklod turisté), o no cizince požívoiící diplomotické

$isody o imunity.

Sčítóní orgonizuie, řídí, koordinuie o ieho příprovu, pro-
vedenr, zprocovóní o zveřejnění výsIedků zobezpeéuje
Ceský stotistický úřod (dóle ;en ,,Úrod"), Úřod pro potřeby
sčítónípřebíró údoie z informočních systémů veřeiné spróvy
podle porogrofu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Uřod spo|uprocuje s dodovotelem terénnich procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně.

Obecní úřod zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
pozděii ]4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom stondordních sčítocích obvodů
v obci včetně jeiich vymezení o jméno, příimení o číslo
průkozů sčítocích komisořů, kteří budou v iednotli\^ých
sčítocích obvodech sčítóní zoiištbvoi, včetně telefonního
spoiení no bezplotnou informoční linku sčítóní o oficiólní
internetové odresy sčítóní.

Sčítóní osob se provede poskytnutím údoiů ieiich zó-
pisem do sčítocího formulóře povinnou osobou, Tou je

koždó p|ně svépróvnó fyzickó osobo pod|éhoiící sčítóní,
Zo |yzickou osobu, kieró není plnó svépróvnó, poskytne
údoie iejí zókonný zósiupce nebo opotrovník, přípodně

iinó osobo opróvněnó zo ni |ednot pod|e občonskóho
zókoníku, Sčíióní lidu. domů o bytů se provódí vyplněním
sčítocího formu|óře pro domócnost, Údoie o domu o bytu
poskylne ieho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlost
ník domu nebo spróvce.

Povinnó osobo poskytne údoie ieiich zópisem do sčíto-
cího formu|óře bud'v elektronické podobě při onIine sčítóní
od 27. březno 2021 do 9, dubno 202l. nebo nósledně
při terénním došetření_

Terónní došetření provóděií v iednotlirných sčítocích obvo_
dech sčítocí komisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocího komisoře, přípodně no požódóní povinné osoby
též svým občonským průkozem nebo cestovnim dok|odem,

Při terénním došetření sčítocí komisoř předó členu
domócnosti, osobě žiiící mimo domócnost, popřípodě
vlostníku zořízení, které netvoří somostotný sčítocí obvod,
sčítocí formulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozdě 1i do 26. dubno 2O2 l. Úrod ie podle
zókono opróvněn lhůtu prodloužit,

Č|en domócnosii, osobo žijici mimo domócnost nebo
vlostník zořízení, které netvoři somostotný sčítocí obvod,
odevzdó vyplněný sčíiocí formulóř v odpovědní obó|ce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P O, Boxu sčítóní, nebo iei doručí
no kontokiní místo sčitóní, neipozději do l ], kvěino 202 L
Uřod ie oodle zcikono opróvněn |hůtu prod|oužii.

Udoie ziištěné při sčítóní jsou chróněny zókonem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšími próvními
předpisy, Tyto údole nesmějí být použity pro jiné než sto-
tistické účely. Sčítocí komisoři, steině ioko všechny osoby,
kieré se v souvislosti se zprocovóním v.ýsledků seznómí
s individuólními nebo osobními údoii, isou povinni o nich
zochovol mlčenlivost. Povinnost mlčenljvosti ie čosově
neomezenó.

Český stotistický úřod žódó všechny občonn oby
odpovědným vyplněním sčítocích formulóřů přispěli
k uspesnemu provedenl scltonl,

lng, Morek Roiíček, Ph.D.

předsedo Českého stotiďického úřodu

www.scilqni.cz
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ozNÁMENí
českého stotistického úřodu ze dne 9. 2.2O2l

o KoNÁtví sčírÁNí LlDu, DoMů A ByTů
V RocE 2021v črsrÉ REPuBtlcE

Pod|e zókono č 332/2020 Sb,, o sčítóní lidu, domů
o bytů v roce 2O2] o o změně zókono č.89/1995 Sb.,
o stótní stotistické službě, ve Znění pozděiších předpisů,
(dóle ien ,,zókon" I bude no celém území České republi,
ky přisloupeno ke sčítóní lidu, domů o bytů (dó|e ien
,,scllonl J,

Rozhodným okomžikem sčítóní je půlnoc z pótku
26. březnq 2O2l no sobotu 2Z 6íezno 2021 . Fyzická
osobo podléhojící sčítóní je povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie. Sčítóní ie primórně novrženo ioko
online, tedy bez nutnosti konioktu s dolšími osobomi,

Sčitóní podléhó:

o) koždó fyzickó osobo, kteró mó v rozhodný okomžik
no území České republiky hvolý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nod 90 dnů, nebo kteró by| no území České
republiky udě|en ozyl, dop|ňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochro no,

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

c) koždý dům (i neobyd|ený) o koždý byt (i neobyd|ený).

Povinnosl sečíst se se nevztohuie pouze no cizince,
kteří |sou v České republice no dobu krotší než 90 dnů
{nopříklod turisié), o no cizince požívolící diplomotické
v,f,sody o im unity-

Sčítóní orgonizuie, řídí, koordinuie o ieho příprovu, pro,
v_edení, zprocovóní o zveřeiněni výsledků zobezpečuje
Ceský ďoiiýický úřod {dóle 1en ,,Úrod"J. Úřod pro potřeby
sčítóní přebíró údoje z informočních sysiémů veřejné spróvy
podle porogroíu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Uřod spoluprocuje s dodovotelem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně,

Obecní úřod zveřejní způsobem v místě obvyk|ým nej-
pozděii l4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
lento dokument, seznom slondordních sčíiocích obvodů
v obci včetně iejich vymezení o iméno, příjmení o číslo
průkozů sčílocích komisořů, kteří budou v iednotliv,i,ch
sčítocích obvodech sčítóní zoIištovoi, včetně ielefonního
spojení no bezploinou informoční linku 5čítóní o oficiólní
internetové odresy sčítóni.

Sčíióní osob se provede poskytnutím údoiů ieiich zó-
pisem do sčítocího íormulóře povinnou osobou. Tou je
koždó plně svépróvnó fyzickó osobo podléhoiící sčíióní,
Zo fyzickou osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
údoie ieií zókonný zóstupce nebo opotrovník, přípodně

iinó osobo opróvněnó zo ni iednot podle občonského
zókoníku. Sčí'óní |idu. domů o bytů se provodí vyplňénim
sčítocíno formu|óře pro domócnost, Údole o domu o bytu
poskytne jeho uživote|, v přípodě neobydleného bytu vlost-
ník domu nebo spróvce.

Povinnó osobo poskytne údoie jeiich zópisem do sčíto-
cího formulóře bud'v elekkonickó podobě při online sčítóní
od 27. bíezno 2021 do 9. dubno 2021, nebo nósledně
při ierén ním došetření.

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

Při terénním došetření sčítocí komisoř předó členu
domócnosti, osobě ži|ící mimo domócnosf, popřípodě
vlostníku zořízení, které neivoří somostotný sčítocí obvod,
sčítocí formulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozdě 1i do 2ó. dubno 2O2 1 . Úřod ie podle
zókono opróvněn lhůlu prodloužit,

ČIen domócnosii, osobo žiiící mimo domócnost nebo
v|ostník zořízení, které nelvoří somoslotný sčíiocí obvod,
odevzdó vyp|něný sčíiocí formulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odeš|e
zdormo no odresu P O, Boxu sčítóní, nebo iei doručí
no koniokiní místo sčíióní, neipozděii do l ]. květno 202],
Uřod ie podle zókono opróvněn Ihůtu prodloužit.

Udoie zjišlěné při sčítóní isou chróněny zókonem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o do|šími próvními
předpisy. Tyto údoie nesměií bfi použity pro iiné než sio-
tistické účely. Sčíiocí komisoři, steině ioko všechny osoby,
které se v souvislosti se zprocovóním vý,sledků seznómí
s individuólními nebo osobními údoii, isou povinni o ních
zochovol mlčenlivost. Povinnosl mlčenlivosti ie čosově
neomezenó.

Český siotislický úřod žód6 všechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítocích formulóřů přispěli
k úspěšnému provedení sčítóní.
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sčítací obvod

4o75oo27

40750031

4o750022

4o75oo24

4o75oo32

40750021

40750025

40750030

4o750029

4o750026

4D750023

90-04_10915

90_04-11l63

90-04_11716

T. G, N,4asaryka 1587, 40747, Vaínsdorf
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Varnsdoí 1 T G. Masaryka 1587, 40747. Varnsdorf 4o747
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Krásná Lípa u RUmbUrka Masarykova 24616, 40746, Krásná Lípa 4o7 46

Yi;šim: l*, _
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následujicích dnech, Aktuálni informace naldele Vždy na Webu https]//scitan,ceskaposta,cz. (9,i,,,,.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Ústecký kraj

kontaktními místy pro sčitání 2021 jsou pracoviště České pošty, s, p, nebo Óeského statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021 ,

1

In )// /,-

Kontaktní místa České pošty, s. p.

Krupka 1 Karla Óapka 294, Maršov, 41742, Krupka 954241742
Rumburk Františka Nohy 109613. Rumburk '1 . 40801 , Rumburk 954240801

Usti nad Labem 1
Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, 4oo01
ústi nad Labem 95424ooo1

Usti nad Labem 3 Žukovova 546/15, Střekov, 4o0o3, Ústi nad Labem 954240003
Usti nad Labem 6 Truhlářova 1592/32, StřekoV,40003. Ústi nad Labem 954240006
Ústi nad Labem 7 Krčinova 841/9, Krásné Březno, 40007, Ústi nad Labem 95424ooo7
Ustí nad Labem B Na Popluži 821/1 1, Klíše, 40001, Ústi nad Labem 954240008
Usti nad Labem 10 Všebořická 389/53, Všebořice.40010, Ústi nad Labem 954240010

t_,]sti nad Labem 11
stříbrnická 3034/10. Severni Terasa, 400] 1. Ústi nad La-
bem 954240011

Ustí nad Labem 16 seileítova 567, Neštémlce, 40331, ÚStí nad Labe.n 954240331
Trmice Tyršova 869, 40004, T.mice 954240004
chlumec u Ústi nad Labem Ustecká 255, 40339, chlumec 954240339
Děčin 1 obloUková 142012, Déčin l-Děčín, 40502, Děčin 95424o5D1
Déčin 2 Podmokelská 148/1 , Děčin lV-Podmokly, 40502, Děčin 9542405o2
Děčin 5 Lesni cesta 29I Děóin Ix-Bynov, 40505, Děčln 95424o5o5

Děčín 9 studniční 414, Děčin XXX|l-Boletice nad Labem 407,11
Děčín 954240711

Jilové u Děčina Mírové nám. 295, 40701, Jilové 954240701
česká kamenice Kostelní'138, 40721, Česká Kamenice s5424a721
Benešov nad ploučnicí náměsti l\4iru 1, 40722. Benešov nad Ploučnicí 954240722
Krásná Lípa u RumbUrka MaSarykova 24616. 40746, Krásná Lípa 954240746
Varnsdol-í 1 T, G, l,4asaryka 15B7,40747, Varnsdorf 9542407 47
SlUknoV Karlova 322, 40777. Šluknov 954240777
Lovosice 1 Osvoboditelů 1228132, 41002, Lovosiae 954241001
Stěti obchodní 538, 4110B, Štěti 954241108
Libochovice náměstí 5. května 48, 41 1 17, Libochovice 954241117
úštěk Nádražní 117. Úšték-České Předměstí, 41145, Úšték 954241145
Litoměřice 1 Na Valech 722l]B, Předměsti. 41201, Litoměřice 954241201
Roudnjce nad Labem Husovo náměsti 69, 41301 , Roudnice nad Labem 954241301
Teplice 1 Dubská 3094/1, 41 501, Teplice 954241501
Teplice 2 Nádražní náměstí 867 12, 41 5u, r ephce 9542415o2
Teplice 3 Jaselská 427 . Řetenice,4I5o3, Ieplice 954241503

rurčasxÝ Na padesátém 81msŤATlsTlcKÝ í00 82 Přaha 10ry úňlo wwwczso.cz
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Seznam kontaktních míst České pošty, s. p, a Českého statistického úřadu Včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6, 3, 2021 zobrazil ve webové prezentaci České pošty na stránce
httos://scitani.ceskaposta.cz,

Vyvěšeno dne,

I čEsKý Na padesátém 81
Esl_AílsTlcKÝ í00 82 Přaha 10nuRAD www.czso.cz
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lepllce 10 Jana Koziny 1628131, Trnovany,41501, Teplice 954241510
DUbí u Teplic 1 Krušnohorská 567i 13, 4 ] 701 , Dubí 9542417o1
osek u Duchcova Husova 56, 41705, osek 954241705
Bilina 1 lVirové náměsii 7215, 4 l80 1 Bilina 954241801

Bílina 4 Sidliště Za chlumem 820. Teplické Předměstí, 4 ] 801, Bí_
lina 954241ao4

DUchcoV osecká 1531,4190'1, DuchcoV 954241901
chomUtov 2 F aíského 47 32, 4300 1 , chomutov 954243o02
chomUtoV 3 Jiráskova 5338, 43003. chomUtoV 954243003
chomutov 4 Kundratická 4666, 43004, chomutov 954243004
chomutov 5 Zahradni 5341. 43004, chomUtoV 954243005
Jirkov 1 nám. Dr, E, Beneše 3, 43'1 1 1, Jirkov 954243111
Jirkov 3 Studentská 1422, 43111 , Jikov 954243113

Klášterec nad ohří '1
Petlérská 449, lvliřetice u Klášterce nad ohří.43151 Kláš-
terec nad ohři 954243151

Vejprty náměsti T. G, Masaryka 1241,43191, Vejprty 954243191
Kadaň 1 Poštovní 1553, 43201, Kadaň 954243201
MoSt 1 l/oskevská 5, 43401, Most 95424340,|
l\4ost 3 slovenského národniho povstáni 2744l14, 43401, Most 954243403
Most 6 Rudolická 1706/4, 43401 N4ost 954243406
MoSt 'l0 Velebudická 3270, 43401, N4ost 954243410
l\4ost 1 '1 Lipová 805/8, 43401, N/ost 954243411
Litvínov 1 náměsti lV!íru 13, Horni LitVínoV, 43601, Litvínov 95424360,|
Litvínov 8 Hamerská 258, Hamr, 43542, Litvínov 954243542
Žatec 1 Volyňských Čechú 3098, 43801 , Žatec 954243801
Žatec 3 Havličkovo náměsti 2127 43801, Žatec 954243803
PoStoloprty 5. května 134, 43942, Postoloprty 954243942
Louny 1 Štefánikova 1465, 44001, Louny 954244001
Podboiany Masarykovo náměsti 887, 4410'1, Podbořany 954244101

kontaktní místo Českého statistického úřadu

Seirnruto dne,

0 8, í.]3 2l]21


