
Sčítání lidu, domů a bytů
2011
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HISTORIE  SČÍTÁNÍ

• soupis majetku litoměřického kostela z roku     

1058

• patent císařovny Marie Terezie o každoročním

sčítání z roku 1753

• zlepšování kvality výsledků od roku 1869

• jediné sčítání, které se nekonalo – v roce 1940
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Legislativa SLDB 2011
• EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 763/2008 – za všechny země EU: údaje roku
2011, závazné ukazatele, členění do úrovně krajů,
do 27 měsíců od roku 2011 předány EK
(podklady pro projekty z fondů EU)

• ČR: Zákon č. 296/2009 Sb., o SLDB 2011 –
práva a povinnosti, rozhodný okamžik půlnoc
25./26. března 2011, ukazatele (otázky), ochrana
údajů, provedení.

• Vyhláška ze dne 15.září 2010
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Povinnosti obcí

• Zákon č. 296/2009 Sb., §11 Úkoly obecních
úřadů

• Spolupráce s ČSÚ

• Informování obyvatel, zveřejnění seznamů
sčítacích obvodů, jmen sčítacích komisařů,
kontaktní adresy na ČSÚ, spolupráce při
dodatečném sečtení obyvatel, umožnění
přístupu obyvatel k bezplatnému internetu

• Paušální úhrada dle vyhlášky MF č.j.12/70 384/2010
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Co se zjišťuje

• Převážná část ukazatelů dle nařízení EP

• Sčítací list osoby: 24 otázek

• Bytový list: 13 otázek + seznam osob v bytě

• Domovní list: 10 otázek

• Otázky jako při SLDB 2001 + registrované partnerství,
vybavení domácnosti počítačem a připojením na
Internet

• Dobrovolné otázky: národnost, náboženství

• Žádné otázky na příjmy, majetek, zdraví
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Distribuce dotazníků

• Sčítacími komisaři – zaměstnanci České pošty

• Informační letáček do poštovních schránek

• Dotazníky do domácností

• Majitelům domů přes datové schránky

• Zvláštní přístup ke zdravotnickým a sociálním
zařízením, věznicím, zařízením MV a MO
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FORMULÁŘE

• evidenční kód – slouží ke sledování pohybu

během distribuce

• potvrzovací kód – potvrzuje údaje o přístupu

k elektronické podobě formuláře

• heslo = evidenční a potvrzovací kód
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Sběr údajů

• Zpět sčítacímu komisaři

• Elektronicky ČSÚ , bude potvrzeno odesilateli

• Zasláním poštou na adresu P.O.BOXU

• Vždy však nejpozději 20 kalendářních dnů po
rozhodném okamžiku

• Celý proces sběru a pohybu formulářů
podléhá vysoké míře ochrany a bezpečnosti
dat
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Zkušební  SLDB
• v ČR se uskutečnilo od 6.4 do 7.5.2010

• bylo vybráno 0,5 % obyvatel

• byla zjišťována srozumitelnost a přehlednost

formulářů, nové techniky skenování dat

Minisčítání
• od 1.10 do 12.11.2010 pro žáky od 4.tříd ZŠ

po nižší ročníky víceletých gymnázií

• zábavnou formou přibližuje statistiku
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Sčítání je povinné 

• Povinnost ze zákona č. 296/2009 Sb.

• Vztahuje se na občany ČR, pobývající na území
ČR v době sčítání a cizí státní příslušníky,
pobývající v době sčítání na území ČR (jen
identifikace osoby a státní příslušnosti)

• Nesplnění povinnosti je přestupkem

• ČSÚ případně předá podnět k zahájení
přestupkového řízení obci. Pokuta příjmem
obce
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Veškeré informace na: 
www.czso.cz nebo www.scitani.cz

centrální infolinka: 274 057 777

centrální infomail: info@scitani.cz

datová schránka ČSÚ, ID: 2gfaasy 

dotazy: marie.kosarova@scitani.cz

cestmira.potuckova@scitani.cz

vlasta.matejusova@scitani.cz
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