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V RocE 2011v čEst<É REPUELIcE

ČesxÉHo sTATlsrtcxÉHo ÚŘnou ze dne 30. l istopadu 2010
OZNAMENI

Pod|e zákona č.29612009 Sb., o sčítání |idťr, domŮ a
Qyt v roce 2011, (dá|e jen ,,zákon..) bude na celém uzemi
Ceské republiky provedeno ke dni 26. brezna 2011
sčítání | idu, dom a bytt i  (dále l  jerr , ,s '  ; taní.)

1. Rozhodrrym okamŽikem sčítánÍ je pťrt ' ioc z 25. na
26. L lrezna 2011. Účast na sčítání je v sou|adu s $ 7
zákona pro obyvatelstvo povinná,

2 Sčítání osob pod|étlá

a) každá fyzická osoba' která má V rozlrodnÝ okamŽik
na uzemí České repub|iky trva|y pobyt nebo
povolen! prechodn! pobyt (cizinci s povolenfm
prechodnlm pobytem na dobu delší než 90 dnrj,
cizinci - občané č|enskfch státťr Evropské unie,
azylanti nebo cizinci, kten.im by|a udělena dočasná
ochrana),

b) kaŽdá da|ší fyzická osoba, která je na uzemí České
republiky v rozhodn! okamŽik pritomna, a nemá zde
trvalf nebo povolen! prechodn! pobyt.

3. Sčítání domťr podléhá

a) RaŽdy dťrm urceny k bydlení nebo k ubytování
s číslem popisnfm, i neobydlenf; mezi neobydlené
domy s bytem patrí i rekreační chalupy nevyčleněné
z bytového fondu - p vodně určené k bydlení, a|e
k datu sčítání neobydlené, vyuŽívané k rekreaci,

b) každy další dťrm slouŽicí k jinému uče|u, je-Ii v něm
alespoĎ 1 byt (provozní budova s bytem), i
neobydlenf nebo bez bytu, pokud je v něm
v rozhodny okamŽik pÍítomna alespoĎ jedna osoba,

c) KaŽdy objekt s čislem evidenčnim, je-li v něm někdo
sečten,

d) každá samostatná budova se samostatnym
vchodem, která slouŽí k byd|ení nebo ubytování, i
kdyŽ nemá v|astní domovní čís|o,

e) kaŽdy další objekt (obydlí)' pokud v něm byl někdo
k rozhodnému okamŽiku prítomen.

4. Sčítání bytu a domácností podléhá

a) kaŽdy byt, i neobyd|eny,

b) kaŽdá bytová domácnost v bytě i bydlící mimo byt
(v rámci zjiŠťování informací o s|oŽení
hospodarícÍch domácností Se zjišťují í rodinné
vztahy v prípadě rodin Žijicích v ubytovacím zarizeni
nebo nouzovém obyd|í) '

5. Sčítání organizuje' rÍdí a jeho prípravu, provedení a
zpracování vysIedkťt zabezpečuje podle s B odst' 1
zákona Česk! statistick! urad. Úraa spolupracuje na
pripravě a provedení sčítání s dodavate|em terénních
prací a ustiednÍmi správními urady uvedenymi v S 9
zákona.

SčítánÍ provádějí v jednotliv!ch sčítacích obvodech
sčítací komisari, které jmenuje Ceskf statistick! urad.

Pri vlkonu své funkce se sčítací komisai prokazuje
prŮkazem sčítacího komisare a svym prťrkazem
totoŽnosti.

Seznam sčítacích obvod v obci včetně jejich
vymezeni a jména, prí1menÍ a čísla orťrkaz sčítacích
komisarťr, kterí budou v jednc.l l, '. lych sčitacrcrl obvodech
sčÍtání zajišťovat, včetně telefonního spojení na
bezpla irrou irr formační l inku sčítání a oílc iá|ní internetové
adr.esy sčítáni zverejní obec zptisobem v mistě ohvyklynl
nejpozděj i  14 dn pred rozhoc! ir1: l  l l ! (e l . rrŽikei: l .

6 .  Sčíta ' l í  osoL:  sc  provede v1 ,p !něr .1 . r '  sČítncíHo
L|Íl.|U oS(,';-].í, kt' .1 za sebe v1trrlrtí kaž 

. |yzícki .rsob.l
zpťrsobi lá k prá. . , .  l l r  Úkonum. 7a osoby nezlet i|e nebo
nezpťrsobilé k 1'lávním ukonr]nr poskytnc L:caje jejich
zákonnf zástupce nebo opatrovník nebo osoba
odpovědná za vfchovu dítěte.

Sčítání domtj se provádí vyp|něním DoMoVNíHo
L|STU. Udaje o domu poskytne jeho v|astník nebo
správce.

Sčítání bytť] se provádí vyplněním BYTOVÉHo
LISTU. Udaje o bytu poskytne jeho uŽivatel, v prÍpadě
neobydleného bytu vlastník dor:ru nebo správce'

Sčítací formuláre v listinnl podcbě dor.učí sčítací
komisar jednotlivfm bytovlm domácnostem a osobám
v zarízenich nejpozději 6 hodin pred rozhodnym
okamŽikem, tj. do 25. brezna 2011 do 18.00 hodin. Ve
stejném termínu budou dcmovní listy doručeny
vlastník m nebo správc m dom .

Vyplněné listinné sčítací formuláre povinná osoba
predá sčítacímu komisari. M Že rovněž vyplnit
elektronické sčítací for.r''u|áie nebo vyuŽít datové
schránky. Listinné sčítací ,r.i.nulaie 

mrjŽe zas|at i
v obálce s predtištěnou adresou PC i3oxu.

Úraa vyuŽije dostupnyc udaj z informačních
systémri verejné správy pro predvyplnění sčítacích
formu|árťr podle $ 14 zákona.

Sčítací komisar poskytne povinnym cscbám potrebná
vysvětlení k vyplnění sčitacích formulárrj.

7. V rámci došetrování Údajri neziištěnlch v iádném
termínu sčítání budou v dobč. mezi 19. aŽ 30. květnem
2011 sčítacím komisačem opětcvně navš+.i.reny ty osoby,
které nesplni|y svoji povinnost vvp|fvající z ustanovení $ 7
odst.  1písm. b) zákona.

a. Úoaje zjištěné pri sčítání jsou chráněny pod|e $ 22
zákona Sb. a zákona č. .,101/2000 Sb.' o ochraně
osobních udajŮ a o změně něktenich zákonrj, ve znění
pozdějších predpisr3. Tyto udaje nesmějí b t pouŽity pro
jiné neŽ statistické učely' SčÍtací komtsari, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
vysledkťr seznámí s indiv iduálními nebo osobními udaj i ,
jsou povinny o nich zachovat m|čenliv ost. Povinnost
m|čenlivosti je časově neomezená.

Českf statistickf Úhd Žádá všechny občany, aby
odpovědnym vyplněním sčítacích formu|árrj prispěli
k uspěšnemu provedení s:\ia>.z

,/.fr,éáá"-,/
Doc. lng. lva Ritsche|ová, CSc.
predsedkyně Ceského statist ického uradu


