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Sčítání lidu 2021 – základní informace

• Rozhodný okamžik: půlnoc z 26. na 27. března 2021

• Kombinovaná forma (poprvé v roce 2011)

• celoplošné dotazníkové šetření

• administrativní zdroje dat

• Strategie

• maximální využití administrativních zdrojů

• redukce obsahu formulářů na nejnutnější otázky

• Sčítací formuláře

• elektronické (online vyplňování, 85 % všech sebraných formulářů)

• papírové formuláře

• Vyplňování elektronických i listinných formulářů respondenty (self-enumeration)

• Sledovaná populace

• obvykle bydlící

• „trvale“ bydlící
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Zveřejňování výsledků

• Zveřejnění prvních výsledků

• leden 2022

• základní charakteristiky obyvatelstva a domovního fondu

• do úrovně krajů

• Druhá fáze zveřejnění 

• konec března 2022

• základní charakteristiky obyvatelstva a domovního fondu

• do úrovně obcí

• Další výsledky

• průběžně v závislosti na postupu zpracování

• Předběžný plán dalšího zpracování 

• data o bytovém fondu – zveřejňování od července 2022

• ekonomické charakteristiky obyvatelstva – od července 2022

• data o hospodařících domácnostech – čtvrtý kvartál 2022
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Forma zveřejňování výsledků

• Webová prezentace sčítání 
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni

• Otevřená data - https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-
otevrena-data

• Veřejná databáze

https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data


5

Webová prezentace
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Otevřená data
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Veřejná databáze
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Vybrané charakteristiky obyvatelstva - věková struktura

• Z celkového počtu obyvatel 10 524 167 měly hlavní věkové skupiny:

• 0-14 let: téměř 1,7 milionu, 15-64 let: téměř 6,7 milionu, 65 a více let: přes 2,1 milionu

• Patrné demografické stárnutí: zvýšení podílu osob ve věku 65 a více let z 15,8 % ve sčítání 2011 na 20,4 %

• Počet obyvatel této skupiny narostl o 31 %

• Současně se snížil počet obyvatel ve věku 15-64 let o téměř 600 tisíc

• Celkový počet obyvatel se od sčítání 2011 i přesto zvýšil – zásluhou obyvatel do 15 let a ve věku 65 a více let

• Průměrný věk celkem byl 42,7 let, mužů 41,2 a žen 44,1 let

• Od sčítání 2011 narostl ze 41,0 let celkem, u mužů z 39,5 let a u žen z 42,4 let

• Demografické stárnutí je patrné i na věkové pyramidě (viz dále)

Rok Počet 

obyvatel 

celkem

Absolutní počet obyvatel ve věku Relativní počet (v %) obyvatel ve 

věku

0-14 let 15-64 let 65+ let 0-14 let 15-64 let 65+ let

2011 10 436 560 1 488 928 7 267 169 1 644 836 14,3 69,6 15,8

2021 10 524 167 1 691 760 6 684 359 2 148 048 16,1 63,5 20,4
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Srovnání věkových pyramid podle SLDB 2011 a 2021
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Vybrané charakteristiky obyvatelstva – úroveň vzdělání

Pozn.: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let.
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Vybrané charakteristiky obyvatelstva – úroveň vzdělání
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Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním podle věku a pohlaví

• Podíl vysokoškoláků v populaci 25+

• muži: 20,1 %

• ženy: 20,7 %



13

• V otázce na národnost bylo možné uvést jednu nebo dvě národnosti nebo neodpovědět

• Jednu národnost uvedlo 6 783 008 (64,5 %) obyvatel, dvě národnosti 420 101 (4,0 %) obyvatel a neodpovědělo 

3 321 058 (31,6 %) obyvatel

• V roce 2011 na otázku národnosti neodpovědělo 2 642 666 (25,3 %) obyvatel

Národnost

Absolutní počet obyvatel hlásících se k 

dané národnosti

výhradně v kombinaci s další 

národností2)

celkem2)

česká 6 033 014 382 090 6 415 104

moravská 359 621 197 020 556 641

německá 9 128 15 504 24 632

polská 26 802 11 416 38 218

romská 4 458 17 233 21 691

ruská 25 296 9 210 34 506

slezská 12 451 18 850 31 301

slovenská 96 041 66 537 162 578

ukrajinská 78 068 14 824 92 892

vietnamská 31 469 7 254 38 723

2) osoby, které uvedly dvě národnosti, jsou započteny v obou národnostech

• Mezi obyvateli uvádějícími jednu národnost měli 

podíl1) obyvatelé s národností:

• českou 83,8 %,

• moravskou 5,0 %,

• slezskou 0,2 %,

• slovenskou 1,3 %,

• polskou 0,4 %,

• německou 0,1 %,

• romskou 0,1 %,

• ruskou 0,4 %,

• ukrajinskou 1,1 %,

• vietnamskou 0,4 %

1) počítáno jen ze zjištěných odpovědí

Vybrané charakteristiky obyvatelstva – národnostní struktura
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• Dobrovolná otázka

• Odpovědělo 7 361 627 (69,9 %) obyvatel, neodpovědělo 3 162 540 (30,1 %) obyvatel

• Ve sčítání 2011 odpovědělo 5 774 105 (55,3 %) obyvatel, neodpovědělo 4 662 455 (44,7 %) obyvatel

• Nejčastěji uváděné církve

• Církev římskokatolická: 741,0 tisíc 

osob

• Českobratrská církev evangelická: 32,6 

tisíc osob

• Církev československá husitská: 23,6 

tisíc osob

Vybrané charakteristiky obyvatelstva – náboženská víra



• Výsledky najdete i v nové aplikaci ČSÚ

• Už ji máte?
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Aplikace ČSÚ



• Uživatelem definované výstupy (náhrada VDB, datové kostky,..)

• Nová webová prezentace

• GIS

─ Dojížďka

─ Mapy s příběhem

─ Standardní výstupy GIS

…do konce roku 2022 (předpokládáme)
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Připravujeme…



Děkujeme za pozornost!


