


 

 



JAK A KDO SE MUSÍ ZÚČASTNIT SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Kdy sčítání proběhne? Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. 
Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. 
Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného 
formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na 
přelomu tohoto a příštího roku.

Kde a jak lze formulář vyplnit? Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním 
případě jej lze nalézt na webových stránkách  nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení do formuláře je pak 
nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či cestovní pas, a datum narození. Pokud máte 
elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Ten, kdo elektronický formulář 
v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou 
adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího komisaře.  Formulář je také možné si sám vyzvednout, a to na 
kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického 
úřadu. Na těch je také možné vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Na co se statistici budou ptát? Formulář obsahuje dvě sady otázek. První část se týká bydliště a obsahuje například 
následující otázky: jak velká je plocha bytu, kdo v tomto bytě bydlí apod. Druhá část se týká konkrétní osoby a obsahuje 
třeba dotazy týkající se národnosti, zaměstnání či dojíždění. Některé údaje, jako třeba národnost, jsou nepovinné. 
Zástupci národnostních menšin přesto doporučují ji uvést. 

Pobývám na více místech. Za které bydliště mám sčítání vyplnit? Sčítání se vyplňuje pro takzvané obvyklé bydliště, 
tedy místo, na kterém daná osoba fakticky žije. 

Lze vyplnit formulář za člena rodiny? Formulář lze vyplnit i za další členy rodiny, stačí se domluvit. Je však třeba znát 
situaci v domácnosti daného rodinného příslušníka a požadované osobní údaje.

Pro koho je sčítání povinné? Sčítání je povinné pro všechny občany, kteří mají v České republice trvalý pobyt, včetně 
těch, kteří žijí v zahraničí. Ti však mohou formulář vyplnit pouze elektronicky. 

Co hrozí, když se nezúčastním? Zúčastnit se sčítání je zákonná povinnost. Pokud ji někdo nesplní, bude sečten v 
omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Současně může dostat pokutu do výše 
deseti tisíc korun. Tyto případy budou řešit obce v rámci přestupkového řízení.

Proč sčítání probíhá? Cílem sčítání je získat ucelené informace o obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, 
sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností a podobně. Výsledky se pak 
využívají třeba při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro 
mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů. 

Co se s informacemi stane? Pro osoby podílející se na organizaci sčítání lidu platí povinnost mlčenlivosti. Sčítání není 
anonymní, aby se zamezilo dvojímu vyplnění údajů. Výsledky ale nebudou obsahovat žádné osobní údaje, uveřejněny 
budou pouze v souhrnné podobě, která neumožňuje identifikaci fyzických osob.

ÚPRAVY SE ROZBĚHLY I NA KOUPALIŠTI
Pilně se pracuje také na janovickém koupališti. Místo 
dvou nevyhovujících skluzavek, jejichž užívání nám loni 
zakázala ČOI, musela firma Pool Akcent dodat nové. 
Probíhají přípravné práce pro umístění dalších dvou 
kabin na převlékání.
To hlavní se bude dít v dubnu. Bude provedena skrývka 
stávajícího povrchu, navezena nová ornice s pískem a 
výsevem založen nový kvalitní trávník. Ještě předtím 
bude vybudován automatický zavlažovací systém, s 
jehož pomocí se udrží kvalita trávy v průběhu celého 
léta. Nový trávník snad ocení všichni milovníci letního 
„válení“ u vody. K tomu jim ještě chceme poskytnout 
další nová lehátka a slunečníky.
Aby byli spokojeni i malí návštěvníci koupaliště, 
chystáme pro ně dvě dětské atrakce, na nichž bude 
možnost se trochu vydovádět.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než si držet palce, aby 
se mohlo v létě otevřít. Snad to vyjde.

VE SPŮLI ZAČALY STAVEBNÍ ÚPRAVY 
HASIČSKÉ ZBROJNICE

V souladu se schváleným rozpočtem byly zahájeny 
stavební práce v hasičské zbrojnici ve Spůli. Hlavní částí 
úprav je přístavba garáže pro nově pořízený dopravní 

automobil Citroën Jumper. 
I ti, kteří by snad pochybovali o 
potřebnosti nového auta, přece 

musí uznat, že svezení bude pohodlnější 
než dřív.

 




