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S�ítání lidu krok za krokem  

 

1) Blíží se první návšt�va komisa�e.  

Ješt� p�ed tím, než s�ítací komisa�i za�nou roznášet s�ítací formulá�e, najde každá domácnost ve své 

schránce letá�ek se základními informacemi o s�ítání lidu. Spolu s tímto letá�kem bude v každé schránce 

líste�ek Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno s�ítacího komisa�e, který 

formulá�e p�inese, �íslo jeho pr�kazu a termín, kdy do domácnosti p�ijde. Jméno komisa�e a �íslo obvodu, 

ve kterém provádí s�ítání, bude možné ov��it v každé obci na ú�ední desce. �as návšt�vy budou volit 

komisa�i nej�ast�ji v pracovní den v podve�er nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou 

komisa�i roznášet do schránek od 26. února do 6. b�ezna 2011. 

2) Jak poznám s�ítacího komisa�e? 

S�ítací komisa� se bude p�i roznosu formulá�� prokazovat speciálním pr�kazem s�ítacího komisa�e, který 

bude p�edkládat p�i návšt�v� v každé domácnosti spole�n� s ob�anským pr�kazem. Zárove� bude mít 

p�es rameno modrou tašku s velkým žlutým logem �eské pošty.  

3) Komisa�i roznáší formulá�e. 

S�ítací komisa�i navštíví v dob� od 7. do 25. b�ezna každou domácnost v �R a p�edají jí dotazníky pro 

všechny osoby, které tam žijí (v�etn� návšt�v �i podnájemník�, kte�í budou v dob� rozhodného okamžiku 

v domácnosti t�eba jen p�echodn�).  

Komisa� p�inese do domácnosti celkem t�i formulá�e s vysv�tlivkami:  

� Zelený s�ítací list osoby (každý �lov�k v domácnosti dostane sv�j vlastní) 

� Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) 

� Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci dom�) 

Osoba starší 15 let m�že p�evzít formulá�e pro všechny �leny domácnosti. Formulá�e vám komisa�i p�edají 

osobn� proti podpisu.  

Pokud vás zastihne komisa� v míst� vašeho trvalého bydlišt�, bude už  na formulá�i dop�edu p�edtišt�no 

vaše jméno a p�íjmení. Pokud vám bude formulá�e p�edávat na jiné adrese, vyplní komisa� údaje 

v hlavi�ce ru�n� do prázdného formulá�e. 
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P�i p�edání formulá�� se vás komisa� zeptá, jakým zp�sobem budete chtít vypln�né formulá�e odevzdat, 

a nabídne vám t�i základní možnosti: 

1) On-line vypln�ní a odeslání na internetu 

2) Osobní odevzdání komisa�i (pokud preferujete tuto cestu, komisa� si s vámi hned domluví termín 

sch�zky, kdy p�ijde formulá�e vyzvednout) 

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu �SÚ (pokud vyberete tuto možnost, p�edá vám komisa� 

p�edtišt�nou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto p�ípad� domácnost neplatí)  

Pokud komisa�e kdokoliv požádá o pomoc s vypln�ním, vždy mu vyjde vst�íc a pom�že.  

Pro cizince a národnostní menšiny budou p�ipraveny vysv�tlivky v osmi jazycích (angli�tina, n�m�ina, 

ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 

2a) Co když se mi navržený termín návšt�vy nehodí a nebudu v tu dobu doma? 

Pokud vás s�ítací komisa� nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení 

o termínu doru�ení s�ítacích formulá��, kde bude op�t uvedeno jméno komisa�e, �íslo pr�kazu 

a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, m�žete zavolat na 

bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný �as návšt�vy.  

Pokud vás pak ani podruhé komisa� nezastihne, najdete ve schránce Oznámení 

o náhradním termínu doru�ení s�ítacích formulá�� s informací, že si m�žete formulá�e 

vyzvednout na tzv. sb�rném míst� do 14. dubna. V praxi bude sb�rným místem jedna 

z v�tších pošt ve vašem regionu.  

3) Rozhodný okamžik 

Tím je p�lnoc z 25. na 26. b�ezna 2011. P�lnoc z 25. na 26. b�ezna je tzv. rozhodným okamžikem s�ítání. 

Informace do s�ítacích formulá�� se vypl�ují podle skute�nosti platné v tento rozhodný okamžik.  

P�íklad:  

Pokud se miminko narodilo dv� hodiny po p�lnoci, ješt� nebylo v rozhodný okamžik na sv�t� a do 

s�ítání se nepo�ítá. Pokud se ale narodilo hodinu p�ed p�lnocí, v rozhodný okamžik mezi námi 

bylo a je t�eba jej do s�ítání uvést.   

Po rozhodném okamžiku za�íná sb�r formulá��.  
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4) Sb�r vypln�ných formulá�� 

Už p�i návšt�v� komisa�e jste se dohodli, jestli vyplníte formulá�e on-line, p�edáte je komisa�i osobn� 

a nebo zda je odešlete v obálce. A� zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat �i odevzdat formulá�e do 

14. dubna 2011. 

 a) Vypln�ní formulá�� on-line 

Nejjednodušší a nejrychlejší zp�sob, jak formulá�e odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku 

bude možné na www.scitani.cz vypl�ovat a odesílat formulá�e on-line.  

Abyste mohli vyplnit s�ítací formulá�e na internetu, pot�ebujete papírové formulá�e, které Vám 

p�inesl s�ítací komisa�. Na papírových formulá�ích najdete vpravo dole u �árového kódu dva 

unikátní kódy (jeden �ist� �íselný a jeden, který kombinuje �ísla a písmena). T�mi se na 

www.scitani.cz p�ihlásíte, otev�e se vám váš formulá� a m�žete za�ít vypl�ovat. V záv�ru kliknete 

na tla�ítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formulá�e byly 

statistik�m v po�ádku doru�eny.  

Z d�vodu co nejvyšší bezpe�nosti je pro on-line vypln�ní pot�eba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. 

Pokud máte na svém po�íta�i nižší verzi, bude p�ímo na stránkách, kde se formulá�e vypl�ují, 

odkaz na bezplatné stažení pot�ebné vyšší verze Acrobatu.  

b) Osobní odevzdání komisa�i a pomoc s�ítacího komisa�e s vypln�ním 

Pokud jste se se s�ítacím komisa�em domluvili na osobním odevzdání formulá��, p�ijde komisa� 

v domluvený �as formulá�e vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pom�že s vypln�ním, pokud 

o tuto pomoc požádáte.  

M�že se stát, že se cokoliv ve vašem programu zm�nilo a nebudete mít možnost být v domluvený 

�as doma. Pokud vás komisa� nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sb�ru 

vypln�ných s�ítacích formulá�� s návrhem, kdy se komisa� pro formulá�e zastaví v termínu novém. 

Op�t bude na tomto Oznámení uvedeno �íslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné 

navržený termín druhé návšt�vy zm�nit podle vašich pot�eb.  

Pokud by vás komisa� nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 

s p�edtišt�nou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sb�ru vypln�ných 

s�ítacích formulá��, kde bude popsáno, jak m�žete formulá�e odeslat v obálce. 
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5) Když budete pot�ebovat pomoc 

Telefon:  800 87 97 02  bezplatná informa�ní linka projektu S�ítání lidu dom� a byt� 2011 

                 (v provozu denn� 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011) 

e-mail:  info@scitani.cz 

web:  www.scitani.cz 

Komisa�: Úkolem s�ítacího komisa�e není pouze roznést a sebrat formulá�e, ale také pomoci 

každému, kdo nebude n�které z kolonek rozum�t �i nebude mít sílu sám formulá�e vyplnit. 

V takovém p�ípad� jsou komisa�i p�ipraveni nechat si údaje nap�. od nemocného, staršího 

�i nevidomého �lov�ka nadiktovat a formulá�e za n� kompletn� vyplní.  

 

Ond�ej Kubala 

tiskový mluv�í projektu S�ítání lidu, dom� a byt� 2011 
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