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sčítání lidu,
domů a bytů

Podle zókona č. 332/2020 Sb,, o sčítóní lidu, domů
o bytů v roce 2021 g o změně zókono č. 89/1995 Sb.,
o stóiní stqtistické službě, ve znění pozděiších předpisů,
(dóle ien ,,zókon"I bude no celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítóní lidu, domů o bytů (dale |en

,,scllonl l.

Rozhodným okomžikem sčítóní je půlnoc z póiku
26. březno 2021 no sobotu 27. březnq 2021. tyzickó
osobo podléhoiící sčítóní ie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoje. Sčítóní je primórně novrženo ioko
online, tedy bez nuinosii kontoktu s dolšími osobomi.

Sčítónípodléhó:

o) koždó íyzickó osobo, kteró mó v rozhodný okomžik
no území České republiky trvolý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nqd 90 dnů, nebo které byl no území České
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrono,

b} koždó dqlší íyzickó osobo, kteró je no území České
republiky v rozhodný okomžik přítomno,

c) koždý dům (i neobydlený) o koždý byt (i neobydlený}.

Povinnosi sečíst se se nevztohuie pouze no cizince,
kteří isou v České republice no dobu krotší než 90 dnů
(nopříklod turisté), o no cizince požívoiící diplomotické
výsody o imunity.

Sčítóní orgonizuie, řídí, koordinuie o ieho příprovu, pro-
vedení, zprocovóní o zveřeinění výsledků zobezpečuie
Český stotistický úřod (dóle ien ,,Úřod"1. Úřod pro potřeby
sčítónípřebíró údoie z informqčních sysiémů veřeiné spróvy
podle porogroíu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóní Úřod spoluprocuie s dodovoielem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobem v mísiě obvyklým nej-

pozděli l4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom stondordních sčítocích obvodů
v obci včetně ieiich vymezení o iméno, příimení o číslo
průkozů sčítocích komisořů, kteří budou v iednotlivých
sčítocích obvodech sčíióní zo|ištbvoi, včeině teleÍonního
spoiení no bezplotnou informoční linku sčítóní o oficiólní
internetové odresy sčítóní.

Sčítóní osob se provede poskytnutím údoiů ieiich zó-
pisem do sčítocího formulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó fyzickó osobo podléhoiící sčítóní.
Zo lyzickou osobu, kteró není plně svépróvnó, poskyine
údoie ieií zókonný zósiupce nebo opotrovník, přípodně

ozNÁMENí
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o KoNÁNí sčírÁruí uDu, DoMů A ByTů
V RocE2o2l V črsrÉ REPuBLICE

iinó osobo opróvněnó zo ni jednot podlc občonského
zókoníku. Sčítóní lidu, domů o bytů se provódí vyplněním
sčíiocího formulóře pro domócnost. Údole o domu o bytu
poskytne ieho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlost-
ník domu nebo spróvce.

Povinnó osobo poskytne údoie ieiich zópisem do sčíto-
cího formulóře bud'v elektronické podobě při online sčítóní
od 27. březno 2021 do 9. dubno 2O2], nebo nósledně
při ierénním došetření.

Terén n í došetřen í provóděi i v ied notl ivých sčítqcích obvo-
dech sčítocí komisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčíiocího komisqře, připodně no požódóní povinné osoby
též svým občonským průkozem nebo cestovním doklodem.

Při ierénnim došetření sčítocí komisoř předó členu
domócnosti, osobě žiiící mimo domócnost, popřipodě
vlostníku zlřízení, které neivoří somostotný sčitocí obvod,
sčítocí formulóř v listinné podobě v předem oznómeném
terminu neipozdějl do 26. dubno 2021. Úřad ie podle
zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Člen domócnosti, osobo ži|ící mimo domócnost nebo
vlostník zořízení, které netvoří somostotný sčítocí obvod,
odevzdó vyplněný sčítocí formulóř v odpovědní obólce
no poště nebo jei vhozenim do poštovní schrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčítóní, nebo 1ei doručí
no kontoktní místo sčítóní, neipozděii do l ]. květno 202 l.
Úrod 1" podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Udoie ziištěné při sčítóní isou chróněny zókonem,
nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšími próvními
předpisy. Tyto údoie nesměií být použiiy pro iiné než sio-

tistické účely. Sčítocí komisoři, steině ioko všechny osoby,
kieré se v souvislosti se zprocovóním výsledků seznómí
s individuólními nebo osobními údoii, jsou povinni o nich

zochovot nllčenlivost. Povirlrlost mlčenlivosti ie čosově
tleclt]tezenó.

Český stotistický úřod žódó všechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítqcích formulóřů přispěli
k úspěšnému provedení sčítóní.

wq
lng. Morek Roiíček, Ph.D.

předsedo Českého stofistického úřodu
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průběh sčítóní

Sčítóní 2021 začínó rozhodným okomžikem
o půlnoci z26.na27.3.202l. Do 9.4,2021
mó koždý možnost sečíst se online prostřed-
nictvím elektronického formulóře no webu
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo
se nesečte online, mó zókonnou povinnost
od 17.4. do l l. 5. 2021 vyplnit o odevzdot
listinný formulóř. Jeho distribuci zoiišťuií sčítocí
komisoři.

Vzhledem k součosné epidemické situoci při-

provil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
o hlovní hygieničkou České republiky distribuci
o sběr listinných formulóřů, při kterých doide
k výroznému omezení fyzických kontoktů mezi
sčítocími komisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podob-
ně, ioko nyní probíhó doručovóní doporučených
poštovn ích zó si lek, při dod ržovó n í přísných hyg ie-

nických providel (ochronné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický konto kt pri mó rně ven ku, m i n imo lizoce
doby kontoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíto-

cí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě potřeby se všok můžete obrótit no info-

linku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možné odeslot v předtištěné obólce prostřed-
nictvím schrónek České pošty nebo odevzdot
no cco B00 kontoktních mísiech České pošty
(vybroné pobočky). Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo zvýše-
ných hygienických požodovků.

Koho se sčítóní týkó
Sčítóní 2021 ie povinné pro všechny osoby,
které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

www.scitqni.cz

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no území ČR.
sečíst se musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
no místo skutečného pobytu, věk, svépróvnost
o zdrovotní stov, Zo osoby mlodší l B let, osoby
omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
sečtení ieiich zákonný zóstupce, opotrovník
nebo osobo k tomu opróvněnó. Sčítóní se týkó
i cizinců přítomných u ČR u rozhodný okomžik,
s výiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodo-
bým pobytem do 90 dnů.

konlqkfní místq

Kontoktní místo Sčítóní 2021 no|dete no vybro-
ných pobočkóch České pošty o všech kroiských
spróvóch Českého stotistického úřodu. Poskytuií
široké veřeinosii informoce o sčítóní o isou toké
mísiy, no kterých lze získot nebo odevzdot listin-

né formulóře,

ochrono dof
Bezpečnost dot sčítóníie zósodní. Veškeré osobní
údoie isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečené i nformoční systémy.

přínos sčíróní

Výsledky isou široce využitelné nopříklod při při:-

prově progromů bydlení, rozvoii infrostruktury

nebo plónovóní lepší dostupnosti služeb. lnfor-

moce ziištěné během sčítóní ovlivňulí činnost
veřeiné spróvy, podnikotelské zóměry i směřo-
vóní výzkumných či vědeckých procovišť o v ko-

nečném důsledku ovlívňulíživot koždého z nós.

Podrobněiší informoce nqleznete no webu
www.sciloni.cz.

BEzPEčruĚ, oNLINE, RAz DVA.
sčírÁruí znčíruÁ 27. gŘrzN A2o2l .
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Liberecký kraj

Kontaktními místy pro Sčítání 2021jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdánívyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.

Liberec 1
nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec l-Staré Město,4600,1 , Li-
berec

954246001

Liberec 2 Nákladní 42916, Liberec lll-Jeřáb, 46007, Liberec 954246002

Liberec 3 České mládeže 456, Liberec XXlll-Doubí,46312, Liberec 954246003
Liberec 6 Dobiášova 100B/11, Liberec Vl-Rochlice, 46006, Liberec 954246006

Liberec 10 Vojanova 176116, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec 954246010

Liberec ,1 
1 Sousedská 600, Liberec Xl-Růžodol l, 46001, Liberec 954246011

Liberec 14 Vrchlického B3Ol41 , Liberec XlV-Ruprechtice, 46014, Liberec 954246014

Liberec 15
Olbrachtova 618137, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Libe-
rec

954246015

Liberec 30
Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 4631,1 , Lt-

berec
954246311

Liberec 25 Ceská 327, Liberec XXV-Vesec,46312, Liberec 954246312
chrastava Nádražní 367, 46331, Chrastava 954246331

Hrádek nad Nisou Nádražní 42O,46334, Hrádek nad Nisou 954246334

Hodkovice nad Mohelkou nám, T. G. Masaryka 1,46342, Hodkovice nad Mohelkou 954246342

Český Dub nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub 1,46343, Český Dub 954246343

Hejnice Jizerská 339, 46362, Hejnice 954246362

Nové Město pod Smrkem Mírové náměstí 274,46365, Nové Město pod Smrkem 954246365

Fryidlant v Cechách Okružní 1260, 46401, Fnj,dlant 954246401

Jablonec nad Nisou 1 Liberecká 3212, 46601 , Jablonec nad Nisou 954246601

Jablonec nad Nisou 2 Vysoká 4263145, 46602, Jablonec nad Nisou 954246602

Jablonec nad Nisou 4 Zelivského 5050i2, Rýnovice, 46605, Jablonec nad Nisou 954246604

Jablonec nad Nisou 8 Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou 954246801

Rychnov u Jablonce nad
Nisou

Úoolní 6o, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou 954246802

Železný Brod Poštovn 404, 46822, Zelezný Brod 954246822

Tanvald Poštovní 293, 46841, Tanvald 954246841

Česká Lípa 1 náměstí T. G. Masaryka 194127,47001, Česká Lípa 954247001

Česká Lípa 3 Děčínská 3271,47001, Česká Lípa 954247003

Česká Lípa 6 28. října 2850, 47006 , Česká Lípa 954247006

Kamenický Senov nám. T. G. Masaryka 193,47114, Kamenický Senov 954247 1 14

Zákupy nám. Svobody 251, 47123, Zákupy 954247123

Mimoň Mírová 120, Mimoň ll|, 47 124, Mimoň 954247 124

Jablonné v Podještědí Zdislavy z Lemberka 37 , 47125, Jablonné v Podještědí 954247125

rčssť Napadesátém81
E§TAlt§TlcKÝ í0082Praha10

r úŘlO www.czso.cz

Název poboěky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon
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Stráž pod Ralskem Máchova 5, 47127, Stráž pod Ralskem 954247127

Dubá št<olni t g2, 47 141, Dubá 954247 1 41

Cvikov Komenského 308, Cvikov l, 47154, Cvikov 954247 154

Doksy náměstí Republiky 213, 47201, Doksy 954247201

Nový Bor nám. Míru 55,47301, Nový Bor 954247301

Turnov 1 náměstí Ceského Ráje 65,5]101, Turnov 954251101

Turnov 2 U Nádraží 1296,5110'1 , Turnov 954251102

Jablonec nad Jizerou č.p.277 ,5,1 243, Jablonec nad Jizerou 954251243

Rokytnice nad Jizerou '1 Dolní Rokytnice 360,51244, Rokytnice nad Jizerou 954251244
Harrachov v krkonoších č.p. 1 52, 51246, Harrachov 954251246

Lomnice nad Popelkou plk. Truhláře 10B, 51251, Lomnice nad Popelkou 954251251

Semily Husova 9, 51301, Semily 954251301
Jilemnice Geologa Pošepného 380, 51401 , Jilemnice 954251401
Smržovka Hlavní 1250, 46851, Smržovka 954246851

Zandov u Ceské Lipy Náměstí 1B, 47107, Žandov 954247107

kontaktní místo Českého statistického úřadu

Nám. Dr, E. Beneše 585126, Liberec l-Staré Město, 460 93,
Liberec

Seznam kontaktních míst České pošty,

doby a kontaktů lze od 6, 3. 2021
https ://scitan i.ceskaposta. cz.

s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuálníotevírací
zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce

rčrsť

-sŤATt9TlcKÝ
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Na padesátém 8í
100 82 Praha í0
www.czso,cz

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon

čSú Liberec 4B523BB11


