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S�ítání lidu, dom� a byt� 2011 

S�ítání lidu, dom� a byt� se v �eské republice uskute�ní na ja�e 2011. Rozhodným okamžikem, ke 

kterému s�ítání prob�hne, bude p�lnoc z 25. na 26. b�ezna 2011. Poprvé v historii se budou s�ítat 

všechny zem�  EU z na�ízení Evropské komise v jeden spole�ný rok. Náklady na s�ítání lidu jsou 

v �eské republice p�ibližn� 250 K� na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je p�i 

tomto zp�sobu s�ítání �ástka v  Evropské Unii obvyklá ).  

Novinky s�ítání lidu 2011 

S�ítání lidu, dom� a byt� v roce 2011 p�inese celou �adu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí 

informa�ní technologie, ale také se zkušenostmi z p�edchozích s�ítání: 

� Formulá�e pružn� reagují na vývoj ve spole�nosti a s tím související legislativní opat�ení, nov� tak 

p�ibude nap�. dotaz na registrované partnerství. 

� �eský statistický ú�ad p�i s�ítání lidu 2011 žádným zp�sobem nezjiš�uje vybavenost 

domácností ani jejich p�íjmy a výdaje. Ve s�ítacích formulá�ích tak nejsou žádné otázky na 

vlastnictví ledni�ky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších v�cí. Z hlediska vybavení domácnosti 

je pro statistiku d�ležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní po�íta� a p�ipojení 

k internetu.  

� Nov� bude možné vypl�ovat elektronické s�ítací formulá�e na internetu a odesílat je on-line nebo 

prost�ednictvím datových schránek. Tento zp�sob p�edávání informací pat�í v sou�asnosti mezi 

nejbezpe�n�jší v�bec.  

� S�ítacími komisa�i budou asi v  95 % p�ípad� pracovníci �eské pošty. 

� Právnickým osobám bude �SÚ ve v�tšin� p�ípad� posílat domovní a bytové listy prost�ednictvím  

datových schránek.  

� V dob� ostrého s�ítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, 

kte�í budou p�ipraveni pomoci se všemi dotazy o s�ítání.  

� Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskute�nilo tzv. Minis�ítání, ve kterém si mohli žáci 

a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje 

užite�né a zajímavé. 
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Generálka na S�ítání lidu 

V �eské republice se letos od 6. dubna do 7. kv�tna uskute�nilo zkušební s�ítání lidu. Celkem 

6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formulá�e elektronicky p�es internet, ostatní zvolili 

klasickou cestu a vraceli formulá�e komisa��m nebo je posílali poštou.  

Pro zkušební s�ítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel �eské republiky, aby prov��ili všechny pot�ebné 

procesy p�ed ostrým s�ítáním v p�íštím roce, otestovali srozumitelnost a p�ehlednost formulá�� 

a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „S�ítání lidu se na našem území provádí pravideln� od roku 

1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vypl�ování s�ítacích on-line formulá�� na internetu, 

které bude p�i s�ítání p�íští rok úplnou novinkou,“ upozor�uje místop�edseda �eského statistického ú�adu 

Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazník� nebyly p�i zkušebním s�ítání tím nejd�ležit�jším, 

zam��ili jsme se hlavn� na srozumitelnost otázek a formulá��. Výstupem byla zpráva, jaké procesy 

je pot�eba pro ostré s�ítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systém�.“ 

Historie s�ítání lidu 

S�ítání lidu pat�í k nejstarším statistickým akcím v�bec. Na našem území se soupisy obyvatel tvo�ily už ve 

st�edov�ku, kdy sloužily panovník�m k vojenským a da�ovým ú�el�m. Zpo�átku zahrnovaly pouze �ást 

populace. Za v�bec nejstarší dochovaný soupis na �eském území je považován soupis majetku 

litom��ického kostela z roku 1058, který je sou�ástí zakládací listiny knížete Spytihn�va II.  

Za významný mezník pak lze ozna�it rok 1753, kdy byl vydán patent císa�ovny Marie Terezie 

o každoro�ním s�ítání lidu. Novou kapitolu v historii s�ítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo 

s�ítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo sou�asn� a jednotn� na celém území soustátí.  

Rozsah informací i  kvalita dat se za�ala významn� zvyšovat od roku 1869, kdy se uskute�nilo první 

moderní s�ítání lidu na našem území. Jediné s�ítání, které se v novodobé historii �eskoslovenska 

nekonalo, bylo v roce 1940  kv�li  2. sv�tové válce. 
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