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Pod|ezákona č.296/2009sb', o sčítaní
|idů,domůa
býůV roce 2011 (dá|ejen'?akon) budena c€ | ém územÍ
Českérepub||kyprovedenoke dnl26. března 20íí
|idu'domúa bytú(dáIejen"sčltánl")'
sčíÉní
1' Rozhodnýmokamžikem
sěítánije pÚ|nocz 25' na
je Vsou|adus s 7
26. března 2011' Učastna sčítaní
povinná.
zákonap.o obyvale|sivo
2. sčíláníosob pod|éhá
a) každáfrzická osoba.kteÍámá v rczhodnýokamŽik
na území České Íepub|ikyiNalý pobý nebo
povo|enýpřechodný pobÍ (cizinci spovo|eným
přechodnýmpobytemna dobu delšÍneŽ 90 dnů.
ciŽincj- občanéčlenskýchsiátú EvropskéUnie'
azylantinebo cizinci,kterýmbyla udě|éna
dočasná
b) kaŽdádalšifyzickáosoba,kteíáje na území
ceské
repub|iky
v rozhodnýokamŽikpřítomna'
a nemázde
přeďodný pobyt'
tNa|ýnebopovo|ený
3- sěííánídomúpodléhá
a) každý dúm uÍčenýk bydlenínébo k ubytováni
s čislempopisným,i neobyd|enýmézineobyd|ené
domys bytempalř|i Íekíeačníche|upy
nevyč|eněné
z bÍovéhofondu_ púvodněuÉenék byd|ení'a|e
k datusčítáníneobyd|ené'
využivané
k ÍekÍeaci'
je.liv něm
b) kaŽdýda|ší
důms|oužící
kjinémuúče|u'
a|espoň ,| byt (píovozníbudová s b},lem)' i
neobydlený nebo bez bytu' pokud je V něn
V rozhodnýokamžikpřltomnáalespoňjednaosoba'
je-|ivněm někdo
c) každýobjekts čislemevidenčnim'
d) každá samostatná budova se samoslatným
Vchodem'kleÍás|ouŽik bydlenínebo ubytování,
i
kdyžnemáV|astní
domovní
ěís|o,
pokudV něm by| někdo
e) kaŽdýdalšíobjekt(obydlí)'
k Íozhodnému
okamŽikupřítomen.
pod|éhá
4' sčítánibytůa domácností
a) každýbý' i neobydlený'
b) kaŽdá b!'lovádomácnostv b',těi byd'ícímimo byt
(v rámci zjišťováni iníormací o s|oŽení
hospodařícíchdomácnostíse z]'iŠťuji
i rodinné
ýz|ahyv připadérodÍn
Ži;IcÍch
v Ubytovaci.n
zařizení
nebonouzovém
obydli)'
5' sčítánÍ
organizuje'řídíá jeho přjpravu,provedení
a
zpracovánívýsledkůzabezpečujepod|e s 8 ods|' 1
zákoná ceský slatistiďý Úřad' Uřad spo|up.acujena
připÍavěa pÍovedení
sčÍtanis dodavate|emierénních
pmcí á úslřednÍmi
správníd úřadyuvedenýmiv s 9
sóítáni p.ováději vjednot|i!^7ch
sčjtacíchobvodech
jmenujeceský ýatistickýúřad'
komisař'kteÍé
sčÍlací
Pií wikonusvéfunkce se sčltacikomisařprokazuje
průkázem sčítaciho komlsaře a svým pÍůkazem

seznam sčitacíchobvodů v obci vče|ně jejich
vymezenía jména'příjmenia čis|apdkazů sóítacích
sčiiacíchobvodech
komisařú,kteříbudouv jednot|iv'ich
sčitani zájišťovat'Včelně teleíonníhospojenl na
jnformační
|inkusčitání
a oficiá|níinlernetové
bezp|atnou
v míslěobvyklým
ad.€ s y sčitánizveřejníobec způsobem
okamŽikem'
14 dnůpřed rozhodným
nejpozději
sÓ|TAciHo
6' sčítáníosob se provedeVyp|ňénim
LISTUosoBY, kterýza sebe vyp|nikaždáryzickáosoba
za osoby nez|elilénebo
způsobi|ákpráVnlm úkonům'
nezpůsobilé
kpráVnímÚkonůmposkytne údajejejich
zákonný zástupce nebo opatrcvník nebo osoba
odpovědnáza výchovudiiěte'
Do|VloVNiHo
sčt|ánidoÍrůse píovádi Vyp|nén|m
LlsTU' Údaje o domu posMne jeho V|astnÍknebo
sčitáni bytů se provádi vyp|nénimBYToVÉPo
L|STU Udaje o by.Iuposkýne jeho uŽiva|e|'V přioadě
bytuV|asinikdomunebospÍávce'
neobydleného
sčÍlacífoímu|ářevljstinné podobě doÍučísčÍtací
komisař jednot|ivýmbytovýmdomácnostemaosobám
V zařízeních nejpozději 6 hodin Éřed íozhodným
tj' do 25' března 20í1 do 18'00 hodin'Ve
okamžikem'
stejném termínu budou domovní listy doÍuieny
domů.
nebosprávcům
v|astnÍkúm
Vyplněné|istjnnésčitacifo.mu|ářepovinná osoba
předá sčítáclmu komisaň' i,ůŽe rovněŽ Vyp|nit
e|ektronickésčilaci foÍmu|áře nebo Využit datové
schránky' ListinnésčítacíÍormu|ářemůžezaslat i
adresouPo Boxu'
V obá|ces předtištěnou
Úřad využije dostupných údajů z informačních
syslémůVeřejnésplá\,y pro předvyp|něnisčítacích
pod|es 14 zákona'
Íormu|ářů
osobámpotřebná
Sčítaci
komisařposkytnepovinnýrn
formulářú,
k Vyp|nění
sčítacích
Vysvět|ení
Vřádném
úda]ů
neziištěných
7. VÍámc]došetřování
budouVdobě mezi 19, až 30' květnem
terminusčítání
ty osoby
komisařemopětovněnavštÍveny
2011 sčítacím
z ustanovenís7
svojipovinnosivyplývajÍcí
kterénesp|nily
b) zákona'
odsl' 1pÍsm.
jsou chraněnypod|es 22
při sčítání
8. Údaje zjištěné
Sb'' o ochraně
zákona
č'
10,|/2000
zákona sb' a
osobnichuda]ůa o zmérě 1ékteďchzákonů've zněni
předpisú'Tyto údajenesmějíbýt potlŽitypro
pozdějších
jiné než slatistickéúčely'sčítácíkomisaři,steÍrěFko
Všechnyosoby' klerése v souvisloslise zpracovan|m
seznámÍsindivid!álniminebo osobnÍmiúdaji,
výs|edků
jsou povinny o nich zachovat m|čen|ivost
Povinnost
je časověneomezená'
m|čenlivosti
Českýstalisi'ckýúřad žádá všechnyobčany'aby
odpovědnýmVyp|něnímsčítacíchíormu|ářůpřispě|i
sč]taní-2k ÚsoěŠnemu
Drovedeni

.r,-

/4trcáá"<,z
ooc, |nq'|va Ritschélová,csc'

Předséákyněčoskéhostatistickéhoúřádu

