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Základní informace o sčítání 

 Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a 
zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje Český statistický úřad na 
základě zákona č.296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v 
roce 2011 

 Mezinárodní souvislosti 

 sčítání lidu probíhají ve většině států po celém světě a jsou 
koordinována Organizací spojených národů 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.763/2008 o 
sčítání lidu, domů a bytů 

 Nařízení stanoví referenční rok 2011, základní definice, seznam 
požadovaných údajů, povinnost poskytnout tyto údaje 
Eurostatu do 27 měsíců, tedy nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2014.  

 Nařízení Komise (ES) č.1201/2009  - k technickým specifikacím a 
struktuře předávaných dat (tzv. hyperkostky) 

 Příprava nařízení ke zprávám o kvalitě 

 



Způsob provedení sčítání 

 Dodavatelský způsob provedení terénních prací Českou 

poštou 

 Ve velkých zařízeních realizují sčítání sčítací komisaři ČSÚ 

 Sčítání kombinuje využití administrativních zdrojů údajů a 

údajů zjišťovaných přímým dotazem 

 Sčítání se provádí vyplněním zákonem stanovených údajů 

do formulářů, popřípadě kontrolou správnosti 

předvyplněných údajů nebo jejich opravou 

 listinné formuláře (distribuce sčítacími komisaři 

České pošty a ČSÚ) 

 elektronické formuláře on-line nebo přes datové 

schránky 



Stav projektu (1) 

 Vlastní kapacity ČSÚ – ústředí, krajská pracoviště 

 Hlavní dodavatelé: 

        Česká pošta, s.p. – terénní práce, tisk formulářů 

        Hewlett-Packard – generální dodavatel IT 

 Zpoždění některých částí projektu v oblasti IT bude do 

konce roku eliminováno 

 Příčina: napadení zadání veřejné zakázky u ÚOHS 

 Územní příprava 

 Příprava tisku a distribuce formulářů 

 Příprava školení a manuálů pro komisaře 

 Příprava sítě České pošty – 781 tzv. sběrných míst 

 

 



Stav projektu (2) 

 Vývoj v oblasti IT 

 Architektura 

 Databázové řešení 

 SW aplikace 

 

 Oblast propagace 

 PR agentura 

 Letáky, média 

 Minisčítání 

 

 

 

 



Stav projektu (3) 

 Spolupráce s ministerstvy 

 Spolupráce s orgány samosprávy 

 Rozpočet 

 Personální zabezpečení 

 

 

 

 



Zkušební sčítání 2010 

 Rozhodný okamžik: 17. dubna 2010 

 Byl vybrán tak, aby nekolidoval s jarními 
prázdninami a s volební kampaní  

 Rozsah: cca 0,5 % obyvatel, domů a bytů  

 130 sčítacích obvodů – všechny typy osídlení  

 108 SO – Česká pošta 

 22 SO - ČSÚ 

 

 

 

 



Zkušební sčítání 2010 

 Rozhodný okamžik: 17. dubna 2010 

 Byl vybrán tak, aby nekolidoval s jarními 
prázdninami a s volební kampaní  

 Rozsah:  57 000 obyvatel, 13 000 domů a 24 000 
bytů, tj. vzorek cca 0,5 % 

 Proběhlo ve všech krajích 

 130 sčítacích obvodů – všechny typy osídlení  

 108 SO – Česká pošta 

   22 SO - ČSÚ 

 

 



Zkušební sčítání 2010 

 Papírové a elektronické formuláře 

 Návratnost: 17,2 % přes komisaře, 77 % poštou,                

6,6 %  elektronicky (2300 internetových 

formulářů)  

 65 % formulářů doručeno a přijato obyvateli 

 

 Zkušební sčítání nebylo pro obyvatelstvo 

povinné – ovlivnění návratnosti 

 

 

 



Cíle zkušebního sčítání  

1. Ověření  přesnosti a kvality administrativních zdrojů dat 

pro územní přípravu  a předvyplnění formulářů  

2. Ověření pracovních postupů a evidence formulářů 

3. Logistické zabezpečení (komisaři, školení, generování, 

tisk a distribuce předvyplněných formulářů …)  

4. Doručení a sběr formulářů do domácností a ubytovacích 

zařízení  

5. Ověření srozumitelnosti otázek a vysvětlivek k vyplnění, 

grafická podoba formulářů  

6. Ověření funkčnosti aplikace elektronických formulářů 

7. Test informační kampaně 

 



Zpracování dat   

 Data denně zaznamenávána do IS TEP a 

přenášena do EVDB 

 Skenování formulářů, rozpoznávání znaků (OCR) 

 Naplnění Vstupní databáze 

 Průběžně probíhají testy logických kontrol a 

oprav  

 Testují se první verze zpracovatelských aplikací 

 

 

 

 



Zkušenosti (1) 

1. Problémy s administrativními záznamy jsou řešeny s 
obcemi (seznamy domů) 

2. Zdokonaluje se aplikace monitorování životního cyklu 
formulářů 

3. Upraveny jsou manuály pro komisaře a další personál a 
obsah školení  

4. Objevily se problémy v distribuci formulářů ve velkých 
bytových domech  

5. Nesrozumitelnost některých otázek pro některé skupiny 
obyvatel – nejčastěji registrované partnerství, matice 
vztahů mezi osobami v domácnosti, ekonomická aktivita, 
dojížďka 

 

 

 



Zkušenosti (2) 

 

6.  Ověření elektronických formulářů bylo úspěšné 

7.  Některé případy negativního přístupu veřejnosti 

Upraveny jsou manuály pro komisaře a další 

personál a obsah školení  

Závěr:  

Zkušební sčítání obecně splnilo svůj účel 

 

 



Harmonogram sčítání   

 7.3. – 25.3. 2011 - distribuce sčítacích 

formulářů domácnostem 

 26.3.2011 -  14.4.2010 - sběr sčítacích 

formulářů 

 do 20.4.2011 – dodatečné sečtení 

 



Sčítací komisaři 

 Zajišťují sčítání v přidělených sčítacích obvodech 

 Provádí informativní obchůzku sčítacího obvodu 

 Provádí distribuci a sběr listinných formulářů a vede 

evidenci o jednotlivých formulářích 

 Poskytují vysvětlení, radu nebo pomoc při vyplňování 

formulářů 

 Zachovávají mlčenlivost o individuálních údajích i 

jiných skutečnost, o kterých se dozvědí při výkonu 

funkce sčítacího komisaře.  



Sčítací formuláře – domovní a bytový list 



Sčítací formuláře – 2. strana bytového listu 

 Nový způsob zápisu 

složení hospodařící 

domácnosti 

 Deklarace vztahu vůči 

osobě uvedené na prvním 

místě v hospodařící 

domácnosti 

 Samostatně se uvádějí 

osoby dočasně přítomné 

(návštěvy) a členové 

domácnosti pobývající 12 

měsíců a déle mimo území 

republiky 



Druhá strana bytového listu – zápis 

domácnosti 



Sčítací formuláře – sčítací list osoby 



Elektronické formuláře 

 Způsob přihlášení kombinací dvou kódů: tzv. identifikačního 

a přístupového kódu vytištěných na papírovém sčítacím 

formuláři (unikátní kódy pro každý  konkrétní formulář) 

 Přihlašovací kódy nelze získat jiným způsobem než z 

konkrétního formuláře. Proto i osoby, které chtějí vyplňovat 

elektronicky,  potřebují formuláře papírové. 

 Přístup k elektronickým formulářům a podrobný návod, jak je 

vyplnit, prostřednictvím www.scitani.cz 



OBSAH SČÍTACÍCH FORMULÁŘŮ – HLAVNÍ ZMĚNY  

(obsahové a formální) 
 

 Domovní list  

 předvyplnění velké části otázek 

 Bytový list 

 u části formulářů možné předvyplnění 

 2. strana BL - tabulka pro zápis vztahů osob v 

rámci jedné hospodařící domácnosti;  vztahy se 

deklarují vůči osobě uvedené na prvním místě  

 Sčítací list osoby 

 nezjišťuje se trvalé bydliště, ale faktické – na 

formuláři je to „bydliště v rozhodný okamžik“  

 registrované partnerství – dle zákona 



Národnost 

 Zjišťována stejným způsobem jako v roce 2001 – 

slovní zápis dle vlastního rozhodnutí 

 Otázka je dobrovolná 

 Možnost uvést 2 národnosti 

 Vysvětlivky: Údaj o národnosti uvede každý podle 

svého rozhodnutí. Je přípustné uvést i více 

národností. Národností se rozumí příslušnost k 

národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro 

určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani 

řeč, kterou respondent převážně používá nebo lépe 

ovládá. 

 

 



Mateřský jazyk 

 Kombinace zaškrtávání a zápisu textu 

 Možnost uvést 2 mateřské jazyky 

 Vysvětlivky: Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, 

kterým se sčítanou osobou v dětství hovořila matka 

nebo osoby, které ji vychovaly. Je přípustné uvést i 

více jazyků. 

 



Propagační kampaň 

 Tiskový mluvčí – pan Ondřej Kubala 

 Minisčítání - www.miniscitani.cz  

 Centrální kampaň – spoty v TV, tiskové konference, 

tiskové zprávy 

 Regionální kampaň - články v místním a regionálním 

tisku 

 Webové stránky - www.scitani.cz - přístup k 

elektronickým formulářům 

 Call centrum 



Děkujeme za pozornost 

 
Český statistický úřad 

Odbor statistiky obyvatelstva 


