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25. března 2021 

Za dva dny startuje sčítání lidu 

O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března začne Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Poprvé 
v historii je primárně připraveno jako online. Pro sečtení je možné využít webový 
formulář nebo mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, tomu sčítací komisař ve druhé 
polovině dubna předá listinný formulář. 

„Při přípravě jsme maximálně využili existující registry státních úřadů a ve sčítání se ptáme 
pouze na to, co nelze zjistit jinak. Způsob sčítání jsme upravili tak, aby bylo i přes aktuální 
pandemii maximálně bezpečné,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.  
 
Občané České republiky, respektive cizinci s trvalým či přechodným pobytem nad 90 dní, se 
od soboty 27. března budou moci sečíst z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď 
prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webu www.scitani.cz, nebo pomocí 
mobilní aplikace Sčítání21 dostupné v Google Play a App Store. Přihlášení do elektronického 
sčítacího formuláře, ať už přes webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci, bude snadné. Stačí 
k tomu osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas, v případě cizinců doklad vydaný ČR) 
a datum narození. Přihlásit se lze i pomocí datové schránky či elektronické identity 
(eidentita.cz), například prostřednictvím bankovní identity nebo elektronického občanského 
průkazu. 
 
Vyplnění online formuláře je jednoduché, návodné, a oproti tištěnému formuláři i výrazně 
rychlejší. Čtyřčlenné domácnosti zabere přibližně 30 minut. Nápověda k vyplnění je nedílnou 
součástí každé jednotlivé otázky. Vyplnit sčítací formulář z pohodlí domova lze i za ostatní členy 
domácnosti. Pomoci s online vyplněním můžete po vzájemné dohodě také dalším rodinným 
příslušníkům či svým blízkým a známým, kteří sami vyplnit elektronický formulář nezvládnou. 
 
Bezpečnost a ochrana  

Ochranu a bezpečnost při vyplňování elektronického sčítacího formuláře zaručuje technické 
řešení respektující přísné bezpečnostní standardy a související zákonné normy. ČSÚ používá 
maximálně zajištěné softwarové řešení a informační systémy umístěné ve vysoce chráněném 
prostředí. Získané osobní údaje nebudou nikomu poskytovány a podléhají kompletní 
anonymizaci, vymazání či zničení. To znamená, že slouží k základní identifikaci při sběru 
informací, ale následně se oddělí od ostatních dat podstatných pro tvorbu statistik. „Výsledky 
sčítání budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě, která nebude umožňovat identifikaci 
fyzických osob. Údaje získané pro statistické účely nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
zpřístupněny jiným subjektům, a to ani státním úřadům či orgánům veřejné moci. Jedná se 
o základní mezinárodně platný princip fungování oficiální statistiky. Je tedy zcela vyloučeno, 
aby poskytnutí údaje komukoliv způsobilo jakýkoliv postih, znevýhodnění, újmu či škodu,“ 
vysvětluje Marek Rojíček. 
 
Informační podpora 
 
Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích 
formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu 

http://www.scitani.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.oksystem.csu.scitani21
https://apps.apple.com/cz/app/s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD2021/id1529865843?l=cs
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denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 253 253 683  
a 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. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných 
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Jeho 
organizátorem je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce. 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. 
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