
Některé časté dotazy 

 

Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst? 

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným 

pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková 

ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území 

České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. 

března 2021) přítomny. 

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu 

kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a 

imunity. 

Mají cizinci povinnost sečíst se? 

Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo 

přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, 

nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na 

našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze 

diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté). Jinak 

řečeno: 

1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, příp. azyl (resp. ho 

měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije 

a jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. 

2. Sčítá se tedy každý, kdo je na našem území přítomný v rozhodný okamžik (o 

půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný zde jen 

krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tady má evidovaný pobyt. 

Žiji/pracuji dlouhodobě v zahraničí. Je pro mě sčítání povinné? 

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. 

Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v 

rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. 

například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. 

Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl 

o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde ve světě žije, jaké má 

další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to 
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většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování 

oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území 

Česka ukončený, se sčítání netýká. 

Pokud tedy bydlíte v zahraničí a nemáte v České republice trvalý pobyt, ani nebudete 

v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusíte sčítací formulář vyplňovat. 

Pokud bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset sčítací 

formulář vyplnit. 

V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce a sběr listinných 

formulářů v zahraničí probíhat nebudou 

V současné době pracuji převážně na home office / se účastním distanční 

výuky z domova. Jak mám uvést údaje o dojížďce do zaměstnání / školy?  

Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce 

či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. 

Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, 

kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie 

distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě 

odpovězte na otázky dle adresy školy. 

 

Proč nelze převzít údaje z databází státu, když je stát má?  

Prostřednictvím sčítacího formuláře se zjišťují pouze údaje, které nelze získat jiným 

způsobem. Velkou část údajů potřebných pro Sčítání 2021 přebíráme přímo z 

registrů státu. Ve formulářích tak zjišťujeme o polovinu údajů méně než při minulém 

sčítání. 

Sčítání zatím nelze realizovat pouze na základě stávajících administrativních zdrojů 

dat. Zcela chybí registr bytů. V databázích státu nejsou ani všechny potřebné 

informace o vzdělání, ekonomické aktivitě a zaměstnání, dojížďce, adrese obvyklého 

bydliště, místě školy nebo pracoviště. Z registrů není možné získat ani údaje o 

složení domácností (například domácnosti seniorů, domácnosti rodičů samoživitelů). 

Proč není sčítání dobrovolné? 

Sčítání je ze zákona povinné. Zjišťované údaje, které jsou dány závaznými 

evropskými nařízeními, je nezbytné získat prostřednictvím celoplošného šetření. 
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Hodnota cenzu spočívá v získání informací od všech obyvatel, a to k témuž 

okamžiku. V případě dobrovolné účasti by výsledky sčítání nebyly spolehlivé a 

dostatečně kvalitní. To by velmi negativně omezilo možnost jejich využití – například 

při rozhodování o kapacitách školek nebo domovů pro seniory, při analýze 

záplavových území nebo plánování dopravních služeb. Pokud by sčítací formuláře 

vyplnila jen část obyvatel, hrozilo by, že sčítání nebude obsahovat údaje za všechny 

obce. Starostové, regionální firmy či provozovatelé lokálních služeb by tím přišli o 

vysoce potřebné údaje pro svou činnost. 

Kolik času zabere vyplnění formuláře? 

Čas, který strávíte vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu osob v domácnosti 

a na znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné části 

sčítacího formuláře za byt a domácnost 10 minut a druhé části 5 minut za jednu 

osobu. Vyplnění online formuláře je rychlejší díky široké nápovědě a automatickému 

zobrazení otázek na základě vyplněných údajů (například u dítěte není zobrazována 

otázka na zaměstnání). 

Kolik sčítacích formulářů budu muset vyplňovat? 

Za jednu domácnost vyplníte jeden sčítací formulář, obsahující otázky o bydlení, 

složení domácnosti a všech jejích členech. Můžete vyplnit buď elektronický (na webu 

či v mobilní aplikaci), anebo listinný formulář. 

Mohu sečíst jen sám sebe, nebo i zbylé členy domácnosti / celou domácnost? 

Sčítací formulář je možné vyplnit i za další osoby s jejich souhlasem. Musíte však 

znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například 

jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou 

(například občanského průkazu nebo cestovního pasu) a datum narození, a dále 

informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace 

o vzdělání či zaměstnání. 

Elektronický sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu jinému, kdo to sám 

nezvládne. 

V době sčítání jsem v zahraničí. Jak a kde budu vyplňovat sčítací formulář? 

Elektronický sčítací formulář můžete vyplnit odkudkoliv, kde je připojení k internetu. 

Nemáte-li tuto možnost, může za vás vyplnit údaje jeden z přítomných členů 
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domácnosti (ať už v elektronickém, nebo listinném formuláři), který zná situaci v 

domácnosti a také požadované osobní údaje, například jméno, rodné číslo nebo 

číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (například občanského průkazu 

nebo cestovního pasu) a datum narození, a dále informace pro osobní část 

formuláře, například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání. 

Jsou sčítací formuláře k dispozici i v cizích jazycích?  

Elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný v 7 jazycích (angličtina, 

němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Mezi jazyky lze 

snadno přepínat v kterékoli části vyplňování formuláře. 

Listinné formuláře jsou pouze v českém jazyce. Na vyžádání (u sčítacího komisaře 

nebo na kontaktním místě) jsou k dispozici tištěné překlady formuláře rovněž v 7 

jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). 

Tyto překlady slouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. 

Překlady listinného formuláře jsou rovněž ke stažení na scitani.cz/formular. 

Bydlím na jiné adrese, než mám hlášený trvalý pobyt. Jakou adresu mám 

vyplnit? 

Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Jedná se o místo, kde skutečně bydlíte a 

kde máte svou domácnost, případně rodinu. Adresa trvalého bydliště, kterou máte 

uvedenu v dokladech, není pro účel sčítání podstatná. 

Bydlím část týdne na koleji a část u rodičů. Jakou adresu mám zapsat do 

formuláře?  

Uveďte adresu obvyklého bydliště. Jedná se o místo, kde dlouhodobě fakticky žijete 

a kde máte svou domácnost, případně rodinu. Není přitom rozhodující, kde jste 

hlášeni k trvalému pobytu nebo zda například z důvodu práce nebo studia trávíte 

větší část týdne na jiném místě. 

Pokud například student bydlí na koleji, ale má těsné vazby na rodiče, dojíždí k nim 

na víkendy či prázdniny a pořád je součástí společné domácnosti, měl by se sečíst 

jako člen společné domácnosti s rodiči na jejich adrese. Pokud se student již 

osamostatnil, sám se živí a dojíždí k rodičům spíše na návštěvu, měl by se sečíst na 

koleji, případně na jiném faktickém místě svého bydliště. 

Bydlím v podnájmu. Musím vyplnit údaje o bydlení? 
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Údaje o bydlení vyplní za daný byt či obydlí člověk, který v něm bydlí. Ačkoliv tedy 

byt není ve vašem vlastnictví a jste pouze v nájmu nebo podnájmu, je na vás, abyste 

údaje o bytě vyplnili. 

Potřebuji pomoct s vyplňováním. Kam se můžu obrátit? 

Základní nápovědu naleznete přímo ve sčítacím formuláři. Podrobná nápověda je na 

webu scitani.cz/napoveda. Informace Vám rádi podáme i na telefonních číslech 253 

253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) a e-mailu 

dotazy@scitani.cz. V případě potřeby Vám s vyplněním sčítacího formuláře poradí i 

na kontaktních místech sčítání. 

S ohledem na protiepidemická opatření bude kontakt sčítacích komisařů s 

obyvatelstvem omezen na roznos formulářů (při předání nebudou poskytovat 

informace ohledně vyplnění). 

Pronajímám byt / dům. Budu muset za nájemníky vyplňovat sčítací formulář? 

Sčítací formulář za pronajímaný byt či dům vyplňuje osoba či domácnost, která v 

něm bydlí. 

Mám vyplnit formulář např. i za chatu či chalupu ve svém vlastnictví? 

Za rekreační objekty a další domy s číslem evidenčním vyplníte sčítací formulář 

pouze v případě, že v některém z nich skutečně bydlíte. 

Při sčítání vyplňuje každá osoba nebo domácnost formulář jen za byt nebo objekt, ve 

kterém skutečně bydlí, nezáleží na vlastnictví nemovitosti. Pokud vlastníte rekreační 

objekt, ale nikdo v něm nebydlí (využívá se jen k rekreaci), žádný formulář za tuto 

nemovitost nevyplňujete. Domy s číslem popisným určené k bydlení, které jsou 

využívány pouze k rekreaci, budou sečteny sčítacími komisaři jako neobydlené 

domy. 

Může si o mně z výsledků sčítání někdo zjistit nějaké informace? 

Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Budou uveřejněny pouze v 

souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která neumožňuje identifikaci fyzických 

osob. To je jeden ze základních principů oficiální statistiky. 

Proč není sčítání anonymní? Proč musím poskytnout jméno a číslo dokladu?  

Pro vyplnění sčítacího formuláře je třeba uvést svou totožnost. Musí být totiž 

zajištěno, že se každý sečte právě jednou. Je to důležité pro kvalitu výsledků. Bez 
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identifikace osoby by také nebylo možné přiřadit k formulářům potřebné údaje přímo 

z databází státu a snížit počet zjišťovaných údajů o polovinu. 

Výsledky sčítání jsou anonymní. Vždy jde pouze o souhrnná statistická data (počty, 

podíly či průměry) bez možnosti identifikovat v nich konkrétní osoby. 

Kdy bude zpřístupněn online formulář? 

Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na onlinescitani.cz od 27. března. K 

sečtení můžete využít i mobilní aplikaci „Sčítání21“. Mobilní aplikace je ke stažení na 

Google Play či App Store. Elektronický sčítací formulář v ní bude možné vyplnit od 

27. března. 

Kdy bude zpřístupněna ke stažení mobilní aplikace „Sčítání21“? 

Mobilní aplikace s názvem „Sčítání21“ je ke stažení na Google Play či App Store. 

Stáhnout aplikaci a vyplnit v ní elektronický sčítací formulář bude možné od 27. 

března. 

Pro stažení a instalaci mobilní aplikace „Sčítání21“ z obchodu Google Play na 

mobilní zařízení je nutné mít nainstalován operační systém Android verze 6 a vyšší, z 

obchodu App Store pak iOS verze 9 a vyšší. 

Jak se přihlásím do online formuláře? 

K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou 

(občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. 

Použít můžete také elektronickou identitu (e-identita.cz) nebo datovou schránku 

fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů. Pro online sečtení budete 

potřebovat přístup k internetu.  

Jaké doklady vydané cizincům lze použít pro přihlášení do online formuláře? 

K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít platné osobní doklady 

vydávané Českou republikou cizincům. Mezi tyto doklady patří např. dlouhodobé 

vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytová karta 

rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince. 

Mohu se přihlásit do online formuláře přes bankovní identitu? 

Bankovní identita je jedním z identifikačních prostředků v rámci identifikační brány e-

identita.cz. Pro přihlášení do elektronického sčítacího formuláře přes identifikační 
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bránu e-identita.cz postupujte následovně: 

Na úvodní stránce s přihlášením do elektronického sčítacího formuláře stisknete 

tlačítko „Přihlásit se přes e-identita.cz“, které je umístěno na dlaždici „Přes 

elektronickou identitu (NIA)“. Následně budete přesměrováni na stránky identifikační 

brány e-identita.cz. Zde zvolíte svůj identifikační prostředek, přihlásíte se do něj a po 

přihlášení budete přesměrováni zpět k vyplnění elektronického sčítacího formuláře. 

Mohu se přihlásit do online formuláře prostřednictvím datové schránky 

podnikající fyzické osoby (OSVČ)? 

Nemůžete. Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře prostřednictvím 

webového rozhraní nebo mobilní aplikace je možné pouze pomocí datové schránky 

fyzické osoby. Přihlášení prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby 

či právnické osoby není možné. 

Bude možné si elektronický formulář stáhnout (například v .pdf) a vyplnit ho na 

počítači offline? 

Elektronický sčítací formulář nelze vyplnit offline. Elektronický formulář na webu 

onlinescitani.cz i v aplikaci „Sčítání21“ lze vyplnit a odeslat pouze online. Pro online 

sečtení tedy potřebujete přístup k internetu. 

Online formulář nelze stáhnout (ve formátu .pdf ani v jiném). Sečíst online se můžete 

buď na webu onlinescitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace. Mobilní aplikaci si 

můžete stáhnout v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Elektronický 

sčítací formulář v ní bude možné vyplnit od 27. března. 

Bude možné si uložit částečně vyplněný elektronický sčítací formulář a vrátit 

se k vyplňování později? 

Data vyplněná v elektronickém sčítacím formuláři je možné si pro pozdější doplnění 

uložit. Pro uložení rozpracovaného formuláře zvolte v menu volbu „Uložit formulář“. 

Pokud jste se přihlásili pomocí čísla dokladu a data narození, budete při uložení 

požádáni o zadání hesla. Heslo si musíte zapamatovat. Při dalším přihlášení zvolte 

možnost „Vraťte se k uloženému formuláři“, přihlaste se tímtéž způsobem jako při 

uložení formuláře a zadejte zvolené heslo. 

Pokud jste se přihlásili pomocí identifikační brány e-identita.cz nebo datové schránky 

fyzické osoby, heslo není požadováno. 
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Udělal/-a jsem chybu v elektronickém formuláři. Potřebuji provést opravu. Co 

mám dělat? 

Pokud po odeslání vyplněného elektronického sčítacího formuláře zjistíte, že 

obsahuje chybu, můžete v době online sčítání znovu vyplnit a odeslat nový 

elektronický formulář. Pokud již bylo online sčítání ukončeno, můžete vyplnit a 

odeslat listinný formulář. Při zpracování použijeme údaje z později odeslaného 

formuláře. 

Jak získám listinný sčítací formulář?  

Listinný sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech 

sčítání. 

Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře spolu s 

odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem 

oznámeném termínu, zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem. 

Řídí se přitom aktuálně platnými hygienickými opatřeními. 

Oznámení s konkrétním termínem, kdy vám sčítací komisař přinese listinný formulář, 

dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních 

dveřích objektu). Pokud vás komisař nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním 

termínu. Náhradní termín vám opět oznámíme. Oznámené termíny změnit nelze. 

Formulář spolu s odpovědní obálkou si můžete také vyzvednout sami od 17. dubna 

do 11. května na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí 

na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického 

úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. Pro vydání 

formuláře je třeba sdělit adresu, kde bydlíte (a případně číslo bytu). 

Jak získám listinný formulář, když jsem v karanténě? 

Pokud jste v karanténě nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím 

ohleduplní. Řiďte se příslušnými hygienickými nařízeními a vyhněte se osobnímu 

kontaktu se sčítacím komisařem. 

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře 

na webu scitani.cz. Pokud již online sčítání neprobíhá, sečtete se prostřednictvím 

listinného sčítacího formuláře. Formulář (ať už elektronický nebo listinný) může dle 

dohody vyplnit jiný člen vaší rodiny, který zná situaci v domácnosti a také 

požadované osobní údaje. Listinný sčítací formulář pro vás může dle dohody převzít 

jiná zdravá osoba, a to od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě 
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sčítání. Vyplněný listinný formulář za vás také může odeslat poštou v odpovědní 

obálce, nebo ho odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. 

Jak odevzdám vyplněný listinný formulář?  

Vyplněný listinný sčítací formulář odešlete nejpozději do 11. května zdarma poštou v 

odpovědní obálce, kterou od nás obdržíte, nebo odevzdejte na kterémkoliv 

kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách 

České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních 

míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 

Odpovědní obálku obdržíte společně s formulářem od sčítacího komisaře nebo na 

kontaktním místě sčítání. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 

Do kdy musím odevzdat listinný sčítací formulář?  

Vyplněný listinný sčítací formulář odešlete nejpozději do 11. května zdarma poštou v 

odpovědní obálce, kterou od nás obdržíte, nebo odevzdejte na kterémkoliv 

kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách 

České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních 

míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 

Odpovědní obálku obdržíte společně s formulářem od sčítacího komisaře nebo na 

kontaktním místě sčítání. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 

Kdo je sčítací komisař? 

Sčítacími komisaři budou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého 

statistického úřadu. Komisaři České pošty budou zajišťovat roznos formulářů 

domácnostem, komisaři Českého statistického úřadu sběr dat ve velkých 

hromadných ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, penziony a ubytovny, a dalších 

zařízeních, jako jsou koleje, dětské domovy, domovy pro seniory a podobně. 

Sčítací komisaři splňují kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázáni 

povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení sčítání. Mají povinnost prokázat se 

svým průkazem sčítacího komisaře a na požádání i občanským průkazem nebo 

cestovním dokladem. 

Kdy přijde sčítací komisař? 

Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře spolu s 

odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem 
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oznámeném termínu, zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem. 

Řídí se přitom aktuálně platnými hygienickými opatřeními. 

Oznámení s konkrétním termínem, kdy vám sčítací komisař přinese listinný formulář, 

dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních 

dveřích objektu). Pokud vás komisař nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním 

termínu. Náhradní termín vám opět oznámíme. Oznámené termíny změnit nelze. 

Termín a interval návštěvy komisaře můžete zjistit také telefonicky nebo osobně na 

kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy 

kontaktních míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 

Mohu změnit oznámený termín návštěvy sčítacího komisaře? 

Oznámené termíny změnit nelze. Oznámení s konkrétním termínem, kdy vám sčítací 

komisař přinese listinný formulář, dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno 

na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Pokud vás komisař nezastihne, 

dostaví se podruhé v náhradním termínu. Náhradní termín vám opět oznámíme. 

Formulář spolu s odpovědní obálkou si můžete také vyzvednout sami od 17. dubna 

do 11. května na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí 

na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického 

úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. Pro vydání 

formuláře je třeba sdělit adresu, kde bydlíte (a případně číslo bytu). 

Co mám dělat, když sčítací komisař nepřišel v oznámeném termínu? 

Omlouváme se, ale zřejmě došlo k nečekané situaci nebo momentálnímu přetížení 

sčítacího komisaře, který k vám nestihl dorazit v oznámeném termínu. Předáte-li nám 

svůj podnět, bude se jím zabývat Česká pošta, která síť sčítacích komisařů 

koordinuje. Zavolat můžete na kontaktní místo sčítání. Kontaktní místa se nacházejí 

na vybraných pobočkách České pošty. Adresy a telefony kontaktních míst zjistíte na 

scitani.cz/kontaktnimisto. 

Pokud není možné, abyste se s ním setkali v rámci náhradního termínu, můžete si 

listinný sčítací formulář a odpovědní obálku vyzvednout také sami na kterémkoliv 

kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách 

České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář 

odešlete zdarma poštou v odpovědní obálce, kterou od nás obdržíte, nebo ho 

odevzdejte na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Čas máte do 11. května. 

Co mám dělat, pokud mě sčítací komisař vůbec nezastihne? 
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Vyzvednout formulář a odpovědní obálku si můžete sami na kterémkoliv kontaktním 

místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a 

krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte na 

scitani.cz/kontaktnimisto. 

Vyplněný formulář odešlete zdarma poštou v odpovědní obálce, kterou od nás 

obdržíte, nebo ho odevzdejte na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Čas máte do 

11. května. 

Jak si mohu ověřit totožnost sčítacího komisaře? 

Sčítací komisař má viditelně umístěný průkaz sčítacího komisaře. Na požádání se 

pak prokazuje i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jméno sčítacího 

komisaře lze zjistit prostřednictvím aplikace na webu scitani.cz/komisar. Jména 

sčítacích komisařů budou také zveřejněna na obecních úřadech. 

Adresy a telefony kontaktních míst zjistíte na webu scitani.cz/kontaktnimisto. 

Můžu požádat sčítacího komisaře, aby mi poradil s vyplněním sčítacího 

formuláře? 

V souladu s epidemickou situací bude činnost sčítacích komisařů omezena pouze na 

roznos listinných sčítacích formulářů. Komisaři budou dodržovat veškerá aktuálně 

platná hygienická opatření. Při předání formuláře tak mimo jiné nebudou moci 

poskytovat informace ohledně vyplnění. 

Základní nápovědu naleznete přímo ve sčítacím formuláři. Podrobná nápověda je na 

webu scitani.cz/formular. Informace vám rádi podáme i na telefonních číslech 253 

253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) a e-mailu 

dotazy@scitani.cz. V případě potřeby vám s vyplněním sčítacího formuláře poradí i 

na kontaktních místech sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných 

pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. 

Co jsou kontaktní místa sčítání? 

Kontaktní místa sčítání jsou místa na vybraných pobočkách České pošty a krajských 

správách Českého statistického úřadu, kde si můžete vyzvednout a odevzdat listinný 

sčítací formulář. Poradí vám zde při vyplnění sčítacího formuláře a na pobočkách 

České pošty podají informace o návštěvách sčítacích komisařů. Adresy a telefony 

kontaktních míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 
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Mohu si všechno vyřídit na kterémkoliv kontaktním místě sčítání (i mimo své 

bydliště)? 

Listinný sčítací formulář lze vyzvednout i odevzdat na kterémkoliv z kontaktních míst 

sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských 

správách Českého statistického úřadu. 

Přesné adresy naleznete na webu scitani.cz/kontaktnimisto. Pro vydání formuláře je 

nutné sdělit adresu obvyklého pobytu domácnosti, případně konkrétní byt. 

Mohu vyzvednout listinný formulář na kontaktním místě i pro někoho jiného? 

Na kontaktním místě sčítání lze vyzvednout listinný sčítací formulář i pro jiné osoby. 

Při převzetí sdělíte adresu obvyklého bydliště (případně číslo bytu) této osoby či 

domácnosti. 

Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských 

správách Českého statistického úřadu. Adresy zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 

Můžu odevzdat vyplněný listinný formulář i za někoho jiného? 

Vyplněný sčítací formulář můžete odevzdat nejen za sebe, ale i za kohokoliv jiného. 

Vyplněný listinný sčítací formulář odešlete nejpozději do 11. května zdarma poštou v 

odpovědní obálce, kterou od nás obdržíte, nebo odevzdejte na kterémkoliv 

kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách 

České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních 

míst zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto. 

Odpovědní obálku obdržíte společně s formulářem od sčítacího komisaře nebo na 

kontaktním místě sčítání. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. 

 
 
zdroj: https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/faq 
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