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TISKOVÁ ZPRÁVA 

22. března 2021 

 
Sčítání 2021 se týká i českých občanů žijících 
v zahraničí 
 
Povinnost sečíst se má každý občan České republiky, který má na našem území trvalý 
pobyt. Nezáleží na tom, kde ve světě žije či zda má i jiné než české občanství. Nezáleží 
ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Sčítání se netýká pouze těch občanů 
žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený.  

 
Ze zahraničí je možné se sečíst pouze prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře 
odkudkoliv, kde je připojení k internetu. „K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na 
webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. března dostupná ke 
stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní doklady vydané Českou 
republikou, bankovní či elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby,“ uvádí 
Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.  
 
Pokud tuto možnost nemáte, může za vás vyplnit údaje člen vaší rodiny, který zná situaci 
v domácnosti a také osobní údaje, tedy jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu 
vydaného Českou republikou a datum narození. Dále potřebuje znát informace pro osobní část 
formuláře. Mezi ně patří například první bydliště po narození, informace o vzdělání či 
zaměstnání. 
 
Sčítání u vojáků z povolání na zahraničních misích zajišťuje ministerstvo obrany, u příslušníků 
Policie České republiky působících v zahraničí pak ministerstvo vnitra. Ministerstvo 
zahraničních věcí zajišťuje sčítání lidí, kteří působí na zastupitelských úřadech, a to včetně 
jejich rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti. 
 
Sčítání 2021 se zaměřuje pouze na byty a obydlí na českém území. Část otázek týkající se 
bydlení u lidí s obvyklým bydlištěm v cizině se proto nevyplňuje. Pokud český občan sdílí 
v zahraničí domácnost s cizincem, který nemá v Česku trvalý ani přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nemusí být tento cizinec uváděn v seznamu osob v domácnosti ani nemá povinnost vyplnit 
sčítací formulář. 
 
Sčítání je unikátním zdrojem umožňujícím zmapovat rozsah stěhování, které probíhá nejen 
uvnitř našeho území, ale také mezi Českou republikou a zahraničím. Z dalších zjišťovaných 
charakteristik lze dovodit, o které typy domácností se v rámci migrace jedná. To je důležité 
například pro ministerstvo školství, které se podílí na péči o české školy v zahraničí nebo pro 
ministerstva zahraniční a kultury při podpoře krajanských spolků. 
 
I Češi žijící v zahraničí mohou využít rozsáhlé informační podpory, ať už na webu 
www.scitani.cz nebo na Kontaktním centru Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 
22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách (+420) 253 253 683 
a (+420) 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím 
e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021. 
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Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá 
a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního 
zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 
zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost, 
Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas, 
Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % 
obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším 
institucím v zemi. 

 

 

Kontakt: 

Jolana Voldánová 

tisková mluvčí Sčítání 2021 

+420 704 659 357 

jolana.voldanova@scitani.cz 
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