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OZNAMENI

Sčítánílidu,

domů a bytů

Ceskel'lł ĺt::iilĺtllLe,hČUrcł*, Ĺ-, cn+ 9' 2.2o2r

o KoNÁľĺísčírÁľí
uDU, DoMÜ ł BYTU
V R'ocE 2o2l V črsrÉnrpUBLlcE
Podle zókono č. 332/2020 sb., o sčíĺónílidu, domů
o bytů V roce 2021 e o změně zókono č.89/1995 Sb.,
o stótní sŕotisiické službě, ve znělrí pozděišíchpředpisů.
(dóle ien ,,zakon"I bude no celém Území Českéĺepubli
ky přistoupeno k-- sćllonĺ licr', com,l a a7t,' (dóle ien
Ý,.

,

Rozhodným okornŽikem sčítóníie prjlnoc z pótku
2ó' bŕezno 202l no sobotu 27' březno 2021. Fyzicko
osobo podléhoiícísčlłoníie povinno poskytnout zókonern

požodovoné Údoie' Sčítóníie primórně novrženo ioko
online, tedy bez nutnosti kontoktu s dolšímiosobomi.
Sčítónípodlĺhó:

o)

b)

ník domu nebo spróvce.

\

/,scrtonr l.
''!

zo nĺ iednot podle občonského
zókoníku. Sčíłoní
lidu, dornů c b;łtůse provódí vyplněním
sčítocŕnoľormuľóře pro cornócnost. Údo1e o domu o bytu
poskyłne jeho uživotel, v přípodě neobydleného bytu vlost_
jinó osobo opróvněnó

koždó ýzickó osobo, kteró mó v rozhodný okornŽik
no Území Českérepubliky trvolý pobyĺ nebo přechoď
ný pobyt nod 9o dnů, nebo které byl no územíČeské
republiky udělen ozyl, dopĺňkovó ochrono nebo do

Povinnó osobo poskytne Údoie ieiich zópisem do sčíto_
cího formulóře bud'v elektonickó podobě přĺ online sčílóní
oó 27. březno 2021 da 9. dubło 202'l, nebo nósledně
při terénním došeření.
Terénnídošełřeníprovódě!í v lednołliých sčílocíchobvodech sčítocíkoľnisoři iĺnenovoní podle zókono. Sčítocí
kornisoř se při uýkonu své ŕunkce prokozuie pnjkozeĺn
sčítqcíhokomisoře, přípodně no požódóní povinné osoby

téžsvým občonským pnikozem nebo cesŤowím doklodem.

Pň terénnírĺdošetření sčířocíkomisoř předó

členu

domócnosti, osobě žiiícírnimo dornócnost popřípodě
čosnó ochrono,
vlostníku zořízení, které netvoň somostořný sčíľocí
obvod,
koždó dolšífyzickó osobo, kteró ie no Území České sčíŤocíĺormulóř v listinné podobě v předem oznómeném
lermínu neipozděii do 2ó. dubnq 202l. Úrod ie podle
ręub|iky v rozhodný okornžik přílornno'
zókono opróvněn lhůtu prodloužl.

c) kožd dům {l neobydlený)

o

kožd byt

(i neobydlený}.

Povinnost sečístse se neväohuie pouze no cizince,
kľeří isou v Českérepublice nq dobu krotšínež 9CI dnů
(nopříkľod turisté), o no cizince poárciící diplomotické
o imuniĘ:

'ys"dy

SčířoníorgonizuiĘ ädí,koon*inuie o jeho přípłow, pĺo

vedenr, zprocovóĺrí o aĺeřeiněnŕ výsledků zobezpečuie
Český shotislicky oĺod (dóle ien
1. urod pro pořeby
"Úřod"

sčítónípřebíró údo|e z inĺoľmočníchsystémů veřeiné spróvy

podle porogrofu

7 zókono. No

příprově

o

pĺovedení

sčírónĺÚřod spolupĺocuie s dodovotelem t'erénních procí
o ustřednÍmi spľóvními úřoĄ uveden'ými v zókoně.

Obecní úřod zveřeiní způsobern v místě obvýým ne[_
pozděii ] 4 kolendóřních dnů před rozhodným okomä}<em
łento dokurnenř, seznQm stondordnĺch sčĺtocĺchobvodů
v obci včelně ieiich vymezení o iméno, příirnení a čislo
průkozůsčĺtocíchkomisořů, kteří budou v iednodiuých
sčítqcíchobvodech sčítónízoiišł'ovot, včetně telefonnjho

spoiení no bezplotnou inŕoĺmočnílinku sčítónĺo oĺiciólnĺ
internelové odresy sčítóní.

Sčítóníosob se provecle poskytnutím údoiůieiich zópisem do sčítocíhoformulóře povinnou osobou. Tou ie

koždó plně svépróvnó ĺyzĺckóosobo podléhoiícísčítóní.
Zo ĺyzickou osobu, kteró není plně svépróvnó, poskytne
Údoie ieií zókonný zóslupce nebo opotrovník, přípodně

Člen domócnosĘ osobo ä|ĺcímimo domócnost nebo

vlostník zořízení,kleré netvoří somosłotný sčÍ}ocíobvod,

odevzdó vyplněný sđ}ocíformulóř v odpovědnĺ obólce

no poště nebo iei vhozením do poštovní schrónky odešle
o. Boxu sčĺtonĹnebo iei doručĺ

zdormq nq odresu P.

no kontqkÍnĺmístosčířonĺ,neipozdĘi đol l. kvěrno
Úĺoa 1. podle zókono opróvněn lhůtu prodlouž{t.

2o2l.

Údoie 4ĺirenépři sčffinílsou chróněny zókonem,

rtqřĺzenírło evroPsl<é s}olisticą GDPR o dolšĺmiprówrími
sedpisy. Tpo údo|e nesmĘí bý použĘ pro iiné nđslotistické účety.Sčĺtocíkomisoň, st'eině ioko všechny osoby,
kłeľése v souviďosf se łprocovónírn výsledků seznóĺní
s indivĺduólními nebo osobními Údoii, isou povinni o nich
zochorrc} mlčenlivost. Povinnosl mlčenlivosli ie čosově
neomezenó.

Český stotistický rjřod žódđvšechny občony, oby
odpovědným vyplněním sčítocíchformulóřŮ přispěli
k rúspěšnémuprovedení sčítđní.

FłW
lng' Morck Ro|íček,Ph.D.
předsedo Českéhostotistického uřodu

-o_ĺ
Sčítánílidu,
domů a bytů

www.sciloni.cz
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Pľůběh sříróní

nebo přechodný pobyt nod 90 dnů no Území CR.
Sčítóní2021 zočínó rozhodným okomžĺkem Sečístse musí koždó tokovđosobo, bez ohledu
no místo skutečnéhopobytu, věk, svépróvnost
o půlnoci z2ő. no 27.3.2o2l. Do 9. Ą.2021
mó koždý možnost sečístse onlĺne prostřed- o zdrovotní stov. Zo osoby mlodšíl8 let, osoby
nictvím elektronického formulóře no webu omezené ve svépróvnosti o podobně provódí
www.scitoni.cz nebo v mobilní oplikocĺ. Kdo sečtení|eiich zőkonný zósľupce, opotrovník
se nesečte online, mó zókonnou povinnost nebo osobo k ľomu opróvněnó. Sčítóníse ýkó
od 17. Ą. do l l. 5. 2021 vyplnit o odevzdoľ i cizinců přítomných u ČRv rozhodný okomžik,
uýiimkou diplomotů nebo cizinců s krótkodo
lisľinný formulóř. Jeho distribuci zo|išt'uií sčítocí s
bým pobytem do 90 dnů.
komisoři.

Vzhledem

k součosnéepidemické siľuoci přĹ

provil ČsÚ V součinnosti s Českou pošľou
o hlovní hygieničkou Českérepubliky disľibucĺ
o sběr listinných formulóřů, při kterých doide
k ýroznému omezení ýzických kontoktů mezi

sčíŤocímikomisoři o obyvotelstvem. Distribuce
formulóřů do domócností bude probíhot podob
ně, ]oko nyní probíhó doručovóní doporučených
poštovních zósilek, při dodržovóní přísných hygĺenických providel (ochronné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontokt primórně venku, minimolizoce
doby kontoktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítocí komisoři pomóhot s vyplňovóním formulóřů.
V přípodě potřeby se všok můžeteobrótit no infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formulóře bude
možnéodeslot v předtĺštěnéobólce prostřed_
nictvím schrónek Česképošľynebo odevzdoľ
no cco 8OO kontoktních místech Česképošty
(vybroné pobočky). odeslónÍ bude zdormo.
Kontoktní místo budou provozovóno zo *Ýš"ných hygienických požodovků.

Koho se sříľónítýkrÍ
Sčítóní2021 ie povinné pro všechny osoby,

které mo]í k rozhodnému okomžĺku trvolý pobyt

Kontoktní místo
Kontokľní mísľoSčítóní2o2l noidete no vybro_
ných pobočkóch Česképošty o všech krojských
spróvóch Českéhostotistického Úřodu. Poskytu|í
širokéveřeinosti informoce o sčítónío isou toké
místy, no kterých lze získot nebo odevzdot lĺstĺnné formulóře.

Ochronq dot
Bezpečnost dot sčítóníje zósodní. Veškeréosobní
rido je jsou zprocovóvóny v soulodu s příslušnými
próvními předpisy o použÍvony ]sou moximólně
zobezpečenéinformočn í systémy.

Přínos sčítóní
Výsledky jsou široce využitelné nopříklod při přĹ
prově progromů bydlení, rozvojĺ infrostruktury
nebo plónovóní lepšídostupnosľi služeb. lnfor_
moce ziištěnéběhem sčítóníovlivňu|í činnost
veřeiné spróvy, podnikotelské zóměry ĺ směřo
vóníýzkumných či vědeckých procovišťo v konečnémdůsledku ovlivňuiíživot koždéhoz nós.

Podrobněišíinformoce noleznele no webu
wwrv.scifoni.cz.

www.scitani.cz
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Sěítánílidu,

domů a bytů

Seznam kontaktních míst pro scítání2021
pro olomoucký kraj
Kontaktními místy pro Sěítání 2021 jsou pracoviště Ceské pošty, s. p. nebo Českéhostatistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítánĺ2021.

Kontaktnĺ místa česképošty, s. p.
Název poboćky
Adresa pobočkv (ulice a c p Ć ;i
Štĺty
Přerov

1

Pŕerov 2
Přęrov 5
Přerov 4
LipnÍk nad'Beěvou
Kojetín

Hranice

obec)

Telefon

Na Pilníku 221' 7s991, Štĺty

954278991

Husova 2u6n, Přerov l_Měsło,750o2, Přerov
Kratochvĺlova 114/4, Pbrov l-Město, 75002, Přerov

954275151

Tnwík 322ľ29, Přerov l-Město, 750o2, Přerov

954275005

Tyrśova479i1 , Přerov llPředmostí, 75124, Přerov
Novosady 29/17' Lipnĺk nad Bečvou l-Město, 75131 ' Lipnĺk
nad Beěvou

954275124

námiěstĺ Dr. E. Beneše 5' Kojetín l-Mesto' 75201

954275201

' Kojetín

95427fiO2

954275131

954275301

Polská 1201/1 ' 779@' olomouc
Homínáměstí t7ľ27' 77900, olomouc

954277006

Foerstrova 71712'|, Nová Ulice,7"79@, olomouc
Janského 469/8' Povel' 77900' olo'mouc

954277010

Olomouc 12

Ołomorc 1

Mariánská u4r2, 779ú, Olornorc

9,f/.277100

Obmorc2

9542772Ň

oloĺĺlouc9

JefeÍnenkova 1 &ĺ/1 9, Hodolany' 77900, olornouc
Ladova 34ô/6' Hejěín, 77900, Oomouc

Lutín

olomoucká 124' 78349' Lutĺn

954278349

Uničov 1

Dr. BeneŠe79' 78391' Uničov

954278391

Litovel

Vĺtězná 176ľ29a, 7&401' LŤtovel

tsR ĺ ĺalĺz,78501'

954278401

Štembeĺk't
Šumpeĺk'|

Gen. Svobody 100/13' 78701, Šumpeĺk

954278701

Šumpeĺk2

Jesenická 4ul 4, 7 87 01, Šumperk

954278702

Olonpuc

I

Olomouc'10

Štemberk

2' 78805' Libina

954277008
954277012

954277900

954278501

Libina

č,.p. 21

Hanušovice

Hlavnĺ 372' 78833, HanuŠovice

954278833

zábbh

Postřelmovská 465/1 a' 78901' zábřeh

954278901

954278805

Mohelnice

Nádražnĺ 381ĺ9' 78985' Mohelnice

954278985

Jesenĺk 1
Javomĺk u Jesenĺku

Poštovní 341/3' 79001' Jeseník

954279001

NádľaŽní 163' 79070' Javomk

954279070

Moravský Bemun

Masarykova 200' 79305' Moravský Beroun

954279305

Zlaté Hory v Jeseníkách

Bezručova 144' 79376' Zlaté Hory

954279376

Prostějov

Poděbradovo nám. 979/'13' 79601' Prostějov

954279601

1

PľosĘov 2
ProsĘov 4

Janáčkova

Plumlovská 4126' 79604' Prostějov

954279604

DrŽovice

Konečná 452123, 79607' DrŽovice

954279607

rčsnř
slAnsncrÝ
-

obce' i-SC

Tř. 1. máje't901 , Hranice l_Město' 75301 , Hranice

1

Olomouc 6

-

. '-'ást

Ůiro

Na padesátém 8'|
í00 82 Praha ĺ0

wrť\ľ.czso.cz

31

60/4' 79601' Prostějov

954279602

1

www.scitani.cz
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Sčĺtánílidu'

domů a bytů

Název

pobočky

Konice

Adresa pobočky (ulice a c.p./č.oľ. část obce, PSĆ'
Masarykovo nám.

41

,79852, Konice

Kontaktnĺ místo Ceského statistického úřadu
Název pracoviště
Adresa pracoriiště (ulice a Č.p./c'or., ćást obce,
ČSÚ olomouc

obec)

Telefon
954279852

PSČ' obec)

Jeremenkova 1142ĺ42' Hodolany, 772 1 1, olomouc

Te|efon
585731

51

6

Seznam kontaktních míst Česképošty, s. p. a Českéhostatistického úřadu včetně aktuálníotevírací
3' 2021 zobrazit ve webové prezentaci Česképošty na stránce
https://scitani.ceskaoosta.cz.

doby a kontaktů lze od 6'

rčrsrÝ
sTAT!gnCKÝ
ÚŘro

Na padesátém 81
í00 82 Praha'l0

www.czso.cz

2

