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Sčítánílidu,

domů a bytů

ČeskéhosĚgfisfiického úřmdu Ee

ďřT6

9. ž" 2&*T

o KoNÁr.|í sčírÁruíllou, DoMů A ByTŮ
v RocE 2a2l V česrÉREPUBLICE
Podle zókono č. 332/2020 Sb., o sčítónílidu, domů
o bytů v roce 2021 a o změné zókono č 89/1995 Sb.,
o stótní stotistické službě, ve znění pozdělších předpisů,
(dóle ien ,,zókon"I bude no celém územíČeskérepubliky přistoupeno ke sčítánílidu, domů o bytů (dóle ien

iinó osobo opróvněnó zo ni iednot podle občonského
zókoníku. Sčítónílidu, domů o bytů se provódí vyplněním
sčítocíhoformulóře pro domócnost. Údole o domu o bytu
poskytne ieho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlostník domu nebo spróvce.

/i

Povinnó osobo poskytne údoie ieiich zópisem do sčítocího formulóře bud'v elektronické podobě při online sčítóní

sclTonl l.

Rozhodným

okomžikem sčítóníie půlnoc z

pótku

?6. března 202l rro sobotu 27. březns 2021. Fyzickó

osobo podleholici sčítóníie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie. Sčítóníie primórně novrženo ioko
online, tedy bez nutnosli konigktu s dolšími osoborni.
Sčítónípodléhó:

o) koždó fyzickó

osobo, kteró mó v rozhodný okomžik

no územíČeskérepubliky trvolý pobyt nebo přechodný pobyt nod 90 dnů, nebo které byl no územíČeské

od 27. březno 2021 do 9. dubno 202], nebo nósledně
při terénním došetření.

Terénn í došetřen í provóděií v ied notlivých sčítocíchobvo-

dech sčíiocíkomisoři imenovoní podle zókono. Sčítocí
komisoř se při výkonu své funkce prokozuie průkozem
sčítocíhokomisoře, přípodně no požódóní povinné osoby
téžsrným občonským průkozem nebo cestovním doklodem.

Při terénnímdošetření sčítocíkomisoř předó členu
domócnosti, osobě žiiícímimo domócnost, popřípodě
čosnó ochrono,
vlostníku zoíízení,které netvoří somostotný sčítocíobvod,
koždó dolšííyzická osobo, kteró ie no územíČeské sčítocíformulóř v listinné podobě v předem oznómeném
termínu neipozděii do 26. dubno 2021. Úrod |e podle
republiky v rozhodný okomžik přítomno,
republiky udělen ozyl, doplňkovó ochrono nebo do-

b)

c)

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

Povinnost sečístse se nevztohuie pouze no cizince,
kteří |sou v Českérepublice no dobu krotšínež 90 dnů
(nopříklod turisté), o no cizince požívoiícídiplomotické
výsody o imunity.
Sčítóníorgonizuie, řídí,koordinuie o ieho příprovu, proo zveřeinění uýsledků zobezpečuie
Český stotistický úřod (dóle ien ,,Úřod"1. Úřod pro potřeby
sčítónípřebkó údoie z informočních systémůveřeiné spróvy
podle porogroíu 7 zókono. No příprově o provedení
sčítóníÚřod spoluprocuie s dodovotelem terénníchprocí
o ústřednímispróvními úřody uvedenými v zókoně.

vedení, zprocovóní

Obecní úřod zveřeiní způsobem v místě obvyklým

nei-

pozděii l4 kolendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokument, seznom siondordních sčítocíchobvodů
v obci včetně ieiich vymezení o iméno, příimení o číslo
průkozůsčítocíchkomisořů, kteří budou v iednotlivých
sčítocíchobvodech sčítónízoiišfovot, včetně telefonního
spojení no bezplotnou informqčnílinku sčíiónío oficiólní
internetové odresy sčítóní.

Sčítóníosob se provede poskytnulím údoiůieiich zópisem do sčítocíhoformulóře povinnou osobou. Tou ie
koždó plně svépróvnó Íyzickó osobo podléhoiícísčítóní.
Zo fyzickou osobu, kferó není plně svépróvnó, poskytne
údoie ieií zókonný zóstupce nebo opotrovník, přípodně

zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Člen domócnosti, osobo žiiícímimo domócnost nebo
vlostník zořízení, které netvoří somostotný sčítocíobvod,
odevzdó vyplněný sčíiocíformulóř v odpovědní obólce
no poště nebo iej vhozením do poštovníschrónky odešle
zdormo no odresu P. O. Boxu sčítóní,nebo iei doručí
no konioktnímísto sčítóní,neipozdě|i do l l. květno 202l.
Úrod 1" podle zókono opróvněn lhůtu prodloužit.

Údoie ziištěnépři sčítóníisou chróněny zókonem,

nořízením o evropské stotistice, GDPR o dolšími próvními
předpisy. TYo údoie nesmějí být použity pro iiné než stotistické účely.Sčítocíkomisoři, steině ioko všechny osoby,
které se v souvislosti se zprocovóním rnýsledků seznómí
s individuólními nebo osobními údoii, isou povinni o nich
zochovot mlčenlivosi. Povinnost mlčenlivosti ie čosově
neomezenó.

Českýstotistický úřod žódó všechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítocíchíormulóřů přispěli
k úspéšnému
provedení sčítóní.

Fla

lng. Morek Roiíček,Ph.D,
předsedo Českéhostotistického úřodu

sčítánílidu,
domů a bytů
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průběh sčíróní

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no územíČR.
Sčítóní2021 zočínórozhodným okomžikem sečístse musí koždó tokovó osobo, bez ohledu
o půlnoci z2ó. no 27.3.2O2l. Do 9. 4.2O21 no mísio skutečnéhopobytu, věk, svépróvnost
mó koždý možnost sečístse online prostřed- o zdrovotní stov. Zo osoby mlodši l8 let, osoby
nictvím elektronického formulóře no webu omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikoci. Kdo sečteníieiich zókonný zóstupce, opotrovník
se nesečte online, mó zókonnou povinnost nebo osobo k tomu opróvněnó. Sčítóníse týkó
od 17, 4. do l l. 5. 2021 vyplnit o odevzdot i cizinců přítomných v CR v rozhodný okomžik,
listinný Íormulóř. Jeho distribuci zoiišťuiísčítocí s l^ýiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodobým pobytem do 90 dnů.
komisoři.

k součosnó epidemické situoci při- konloktní misto
provil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
Kontoktní místo Sčítóní2021 noidete no vybroo hlovní hygieničkou Českérepubliky distribuci ných pobočkóch
Česképošty o všech kroiských
o sběr listinných formulóřů, při kterých doide spróvóch Českéhostotistického
Poskytuií

Vzhledem

k ,4/roznému omezení Íyzických kontoktů mezi
sčítocímikomisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podobně, joko nyní probíhó doručovóní doporučených
poštovn ích zósi lek, při dod ržovó n í přísných hyg ie-

nických providel (ochronné pomůcky, dezinfekce, Íyzický konto kt pri mó rně ven ku, m in m o lizoce
doby kontoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítocí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě potřeby se všok můžeteobrótit no infolinku B40 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možnéodeslot v předtlštěné obólce prostřednictvím schrónek Česképošty nebo odevzdot
no cco BOO kontoktních místech Česképošty
(vybroné pobočky). Odeslóní bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo orÝš"ných hygienických požodovků.
i

úřodu.
širokéveřeinosti informoce o sčítónío isou toké
místy, no kterých lze získot nebo odevzdot listinné formulóře.

ochrono doi
Bezpečnost dot sčítóníiezósodní. Veškeré osobní
údoie isou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o používóny isou moximólně
zobezpečenéinformoční systémy.

přínos sčítóní

Koho se sčítónítýkó

Výsledky isou široce využitelnénopříklod při při
prově progromů bydlení, rozvoii infrostruktury
nebo plónovóní lepšídostupnosti služeb. lnformoce ziištěnéběhem sčítóníovlivňulí činnost
veřeiné spróvy, podnikotelské zóměry i směřovóní výzkumných či vědeckých procovišť o v konečnémdůsledku ovlivňulíživoi koždéhoz nós.

Sčítóní2021 ie povinné pro všechny osoby,

Podrobně|šíinformoce noleznete nc webu

které moií k rozhodnému okomžiku trvolý pobyt

urrnrw.scitoni.cz.

Seznam kontaktních míst pro Sčítání2021
pro Plzeňský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání2021 jsou pracoviště Česképošty, s. p. nebo Českéhostatistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdánívyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání202,1.

Kontaktní místa Česképošty, s. p.
Plzeň

Solní 260/20, Vnitřní Město, 30100, Plzeň
Skroupova 1 900i5, JižníPředměstí, 30100, P|zeň

9542301 00

Plzeň 4

Plzeň

Doudlevecká 277

954230500

Plzeň

1

5

l1

3, Jižn í Předrněstí. 30 1 00, Plzeň

Francouzská Iřída 2251i63, Východní Předměslí, 32600, Pl-

7

žen

954230400

954230v0o

Plzeň 8
Plzeň 9
Plzeň 10
Plzeň 12
Plzeň 13

V Bezovce 1979l2, JižníPředměstí,

Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň

17

Nepomucká 190137, Hradiště, 32600, Plzeň

954231700

1B

Macháčkova 926122, Skvrňany, 3't800, Pizeň
Klatovská Iíída25241127, JižníPředměstí, 301 00, Plzeň
alej Svobody 1274l21, Severní Předměstí, 32300, Plzeri

954231 800

č.p, 385, 33017, Chotíkov

954232400
954232600

Horní Bříza

Skladová 2483l4a, Východní Předměstí, 32600, Plzeň
Zelezniční1 ,l 6/í, Východní Předměstí, 32600, Plzeň
Rokycanská 1385i 130. Doubravka, 31200, Plzeň
Plzeňská 100, Senec, 33008, Zruč-Senec
Plzeriská 1045, 33011 . Třentošrrá
Třída 1. máje 70B,33012, Horní Bříza

Nýřany

Antonína Uxy 520, 33023, Nýřany

s54233023

í\'1ěsto ToLtškov

Čemínská26, 33033, Město Touškov
č.p.76,33038, Úněšov
Plzeňská 516, 331 01, Plasy

954233033

Masarykovo nám. 93, 33141, Kralovice
Poštovní 424, 33151, Kaznějov

954233141

F]abrmannova 2260133, Východní Předměstí, 32600, P|zeň
Písecká 97211, Černice, 32600, Plzeň
Brněnská 967l24,Severní Předměstí, 32300, Plzeň

Masarykova 912193, Lobzy,

20
23

Plzeň 24
Plzeň 26
Plzeň 27

Plzeí 28
Zruč-Senec
Třemošná

Uněšov

Plasy
kralovice
Kaznějov
Stary Plzenec

Baslova

1081 , 33202, Stary7

31

200, Plzeň
301 00,

954230800
954230900
954231 000

9542312oo
Plzeň

Plzenec

954231 300

954232000
954232300

954232700
954232800
954233008
954233011
954233012

954233038
9542331 01

954233151

954233202

Stod

Stříbrská B0, 33301, Stod

954233301

Přeštice

Masarykovo nám. 321, 33401, Přeštice
Náměstí T G M. 2,33441, Dobřarly

954233401

P|zeňská 162, 33501, Nepomuk

95423350

HLlsova 536, 33601, Blovice

95.1233601

Jiráskova 247, Nové lvlěsto,33701, Rokycany

954233701

Dobřany
Nepomuk

1

Blovice

Rokycany

1
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www.czso.cz

s54233441
1

Zbiroh

Ceskoslovenské armády 535, 33808, Zbiroh

954233B08

Mirošov 1
Klatovy'|

Skořická 83, 33843, |Vlirošov
Nádražní 89, Klatovy lll, 33901, Klatovy

954233901

Klalovy 2

Maxima Gorkého 655, Klatovy ll, 33901, Klatovy

954233so2

zelezná Ruda

954234a04

Nýrsko

Železná Ruda
Sídliště297,34021, Janovice nad Úhlavou
Rybářská 129, 34022, Nýrsko

Horažd'ovice

Mírové nánrěsti 3, 341O1, Horažd'ovice

954234101

Sušice
Domažlice

Hav|íčkova16, Sušice 1,34201, Sušice
Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, 34401 , Domažlice
Náměstí 139, 34506, Kdyně

954234401

1. máje 124,34OO4,

Janovice nad uhlavou

1

1

Kdyně

poběžovice

954233843

954234021

954234c22
954234201
954234506

nárněstí Nlíru 67, 34522, Poběžovice

s54234522

Plzeňská 377, Staňkov l, 34561, Staňkov
třída 1. mále265,34562, Holýšov
Pivovarská 219, Velké Předměstí, 34601, Horšovský Týn
Hornická 1596, 34701, Tachov

954234561

náměstí Republiky 110, 34802, Bor

954234802

náměstí Svobody 58,34815, Planá

95423481 5

Stříbro

28 října 2i7,34901, Stříbrc

954234901

Břasy

Stupno 18, 33824, Břasy

954233824

Staňkov
Holýšov
Horšovský Týn

Tachov

1

Bor u Tachova
P|aná u Mariánských
Lázn

í

1

954234562
954234601
954234701

kontaktní místo Českéhostatistického úřadu
CSU Plzeň

Slovanská alej 2323136, Východní Předměsti, 326 64, Plzeň

377612108

Seznam kontaktních míst Česképošty, s. p. a Českéhostatistického úřadu včetně aktuálníotevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci Česképošty na stránce
https :/iscita
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