
Sčítání lidu  
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011.  

Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 

2011. 
 

Sčítací komisaři navštíví v dob ě od 7. do 25. b řezna každou domácnost  v ČR a předají jí 

dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí. 

Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY.  

Majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.  

Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST.  

Roznáška formulá řů končí 25. března 2011. 
 

Jak poznám s čítacího komisa ře? 

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním pr ůkazem  sčítacího 

komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti spole čně s ob čanským 

průkazem . Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České 

pošty.  

Jméno komisa ře a číslo obvodu , ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé 

obci na ú řední desce .  

Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podve čer nebo o 

víkendu , aby zastihli rodinu doma 

 

- Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře 

vám komisaři předají osobně proti podpisu.  

- Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné 

formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 

2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 

termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám 

komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)  

Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 

 

Telefon:  800 87 97 02  bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011  
                              (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011) 
e-mail:  info@scitani.cz 

web:  www.scitani.cz 

Další podrobné informace obdržíte od sčítacího komisaře.  


