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průběh sčítóní

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no územíČR.
Sčítóní2021 zočínó rozhodným okomžikem sečístse musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
o půlnoci z2ó. nq 27.3.2a2l. Do 9. 4.2021 no místo skutečnéhopobyŤu, věk, svépróvnost
mó koždý možnost sečístse online prostřed- o zdrovotní stov. Zo osoby mlodší l8 let, osoby
nictvím elektronického formulóře no webu omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo sečteníiejich zókonný zóstupce, opotrovník
se nesečte online, mó zókonnou povinnost nebo osobo k tomu opróvněnó. Sčítóníse týkó
od 17.4. do 11.5. 2021 vyplnit o odevzdot i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okomžik,
listinný formulóř. Jeho distribuci zoiišťuiísčítocí s výjimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodobým pobytem do 90 dnů.
komisoři.

Vzhledem k součosnéepidemické situoci připrovil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
o hlovní hygieníčkouČeskérepubliky distribuci
o sběr listinných formulóřů, při kterých do]de
k výroznému omezení Íyzických kontoktů mezi
sčítocímikomisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podobně, ]oko nyní probíhó doručovónídoporučených
poštovn ích zó silek, při
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nických providel (ochronné pomůcky, dezinfekce, Íyzický konto kt pri m ó rně ven ku, m n m o izo ce
doby kontoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítocí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě poŤřeby se všok můžeteobróŤit no infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možnéodeslot v předtištěné obólce prostřednictvím schrónek Česképošty nebo odevzdot
no cco 8O0 kontoktních místech Česképošty
(vybroné pobočky). Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo *Ýš"ných hygíenických požodovků.
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Koho se sřítóní týkó
Sčítóní2021 ie povinné pro všechny osoby,

které mojí k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

kontqktní místg
Kontoktní místo Sčítóní2021 noidete no vybroných pobočkóch Čerke pošty o všech kroiských
spróvóch Českéhosiotistického úřodu. Poskytuií
širokéveřeinosti informoce o sčítónío isou toké
místy, no kterých lze získot nebo odevzdot listinné formulóře.

ochrono dof
Bezpečnost dot sčítóníiezósodní. Veškeré osobní
údo|e isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečené informočn í systémy.

přínos sčítóní
Výsledky isou šírocevyužitelnénopříklod při příprově.progromů bydlení, rozvoii infrostruktury
nebo plónovóní lepšídostupnosti služeb. lnformoce zjištěné během sčítóníovlivňulí činnost
veřejné spróvy, podnikotelské zóměry i směřovóní výzkumných či vědeckých procovišť o v konečnémdůsledku ovlivňulíživot koždéhoz nós.

Podrobněiší informoce noleznete no webu
www.scilqni.cz.

