
Jak se budeme sčítat v roce 2011.
Informace ke sčítání:

Od 26. února do 6. března 2011 budou sčítací komisaři roznášet do schránek letáček se 
základními informacemi o sčítání lidu a lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, 
kde bude uvedeno 
- jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, 
- číslo jeho průkazu, 
- termín, kdy do domácnosti přijde předat sčítací formuláře.

Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby 
zastihli rodinu doma. 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o 
termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a 
termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou 
linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.

Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na 
úřední desce od 4. března 2011. Seznam všech sčítacích komisařů bude zveřejněn na 
www.scitani.cz.

Předání sčítacích formulářů:

Od 7. do 25. března navštíví sčítací komisaři každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro 
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného 
okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).

Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího 
komisaře, kterým se na požádání prokáže společně s občanským průkazem při návštěvě v každé 
domácnosti. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.

Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho bytu 
nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí formulářů 
podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné 
informace.

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 

• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní) 
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) 
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů) 

Převzít formuláře pro všechny členy domácnosti může osoba starší 15 let.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře 
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odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 

• On-line vyplnění a odeslání na internetu 
• Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 

termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 
• Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám 

komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost 
neplatí) 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o 
termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a 
termín, kdy se dostaví podruhé. 

Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02, 
která je v provozu od 26. února do 20. dubna 2011 denně 8,00 – 22,00 hod. a domluvit si jiný čas 

návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním 
termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. 

sběrném místě (poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném 
sčítacím komisařem do Vaší schránky) do 14. dubna.

Odevzdání vyplněných formulářů:

Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: 

• vyplníte a odešlete je elektronicky 
• předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené 

obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá 
• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu 
• osobně je odevzdáte na sběrném místě (v letáčku uvedené poště) 

Ať zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011.



Vyplnění formulářů.
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. Pro cizince a národnostní 
menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, 
vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

K vyplnění papírových formulářů použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím 
nepřekládejte, budou zpracovány hromadným strojovým skenováním.

Formuláře můžete vyplnit elektronicky, viz návod. 

Pokud vás při roznosu formulářů zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na 
formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na 
jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. 

Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích 
předvyplněny. Správnost údajů ověříte, případně je opravíte. Tato inovace by měla vést ke snížení 
administrativní zátěže občanů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje.

O pomoc s vyplněním můžete požádat sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze roznést a 
sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít 
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od 
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Můžete zavolat na bezplatnou informační linku 800 87 97 02 , která je v provozu od 26. února do 
20. dubna 2011 denně 8,00 – 22,00 hod.
Veškeré informace najdete na www.scitani.cz, dotazy můžete posílat e-mailem na info@scitani.cz.

Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. rozhodný okamžik, 
tím je půlnoc z 25. na 26. března.

Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do 
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi 
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
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Návod k vyplnění elektronického formuláře.
Poprvé v historii je možné vyplnit a odeslat formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
prostřednictvím internetu. Jedná se o nejjednodušší a zároveň nejpohodlnější způsob jak 
zprostředkovat údaje z formuláře Českému statistickému úřadu.

Vše vyplníte a odešlete jednoduše přímo z Vašeho domova či kanceláře.

Co budete potřebovat:
  -  papírové formuláře obsahující vstupní kódy nutné k přihlášení k on-line formuláři 
  -  počítač s připojením na internet 
  -  software Adobe Reader, verze 9.0 a vyšší, který je zdarma ke stažení 

Připravte si papírové sčítací formuláře a vysvětlivky, které jste převzali od sčítacího komisaře. 
Sčítacímu komisaři oznamte, že budete formuláře vyplňovat elektronicky a nemusí se k Vám tedy 
pro vyplněné papírové formuláře vracet.
Před vlastním vyplňováním formulářů si ze stránek výrobce bezplatně stáhněte software Adobe 
Reader, verze 9.0 a vyšší.
Pro stažení a odeslání formuláře je nezbytné připojení Vašeho počítače k internetu.
Po půlnoci z 25. na 26. března 2011 bude na adrese www.scitani.cz pod ikonku „Chci vyplnit on-
line“ zpřístupněn informační systém, kde budete moci vyplnit příslušné formuláře.
Po zadání vstupních kódů, které opíšete z papírového formuláře, si stáhněte soubor obsahující 
příslušný formulář, který je velmi podobný tištěnému. Pokud byl Váš tištěný formulář částečně 
předvyplněný, bude předvyplněný i elektronický formulář. Pokud obdržíte formulář mimo své 
trvalé bydliště, budou identifikační údaje vyplněné na tištěném formuláři ručně - tyto údaje, 
prosím, opište do elektronického formuláře.
Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany Vašich údajů nebude možné formuláře během 
vyplňování žádným způsobem ukládat. 
Před odesláním elektronického formuláře proběhnou kontroly základních vazeb mezi 
jednotlivými otázkami formuláře - kontrola Vás upozorní na nevyplněná nebo chybně vyplněná 
pole. Po kontrole a opravě případných chyb formulář odešlete a vyčkejte na potvrzovací 
zprávu o úspěšném odeslání.

Elektronické formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bude
možné vyplnit a odeslat po rozhodném okamžiku,
tj. po půlnoci z 25. na 26. března 2011. 

Vyplněné formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011.
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