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Sčítání lidu, domů a bytů 2021


Největší statistické šetření, opakuje se každých 10 let



Maximální využití registrů státní správy



O polovinu méně údajů k vyplnění než při Sčítání 2011



Zjišťování základních údajů o osobách a bytě/domě, kde bydlí



Dobrovolnost zodpovězení dotazů na národnost
a náboženskou víru



Žádné dotazy na majetkové poměry ani na zdravotní stav
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021






Online sčítání – 27. 3. až 9. 4. 2021
 preferovaný způsob (71 %, průzkum Kantar)
 bezpečná varianta
 na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci
Listinné sčítání – 17. 4. až 11. 5. 2021
 pouze pro ty, co se nesečtou online
 formulář a odpovědní obálku doručí sčítací komisař nebo si je lze
vyzvednout na kontaktním místě sčítání
 odevzdání zdarma poštou v odpovědní obálce nebo na kterékoliv
pobočce České pošty
Výsledky – na přelomu let 2021 a 2022
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Spolupráce obcí při Sčítání 2021 (1)
 snížení administrativní zátěže oproti sčítání 2011

 méně úkolů a užší okruh zapojených obcí při přípravě sčítání
 méně povinností obcí při provedení sčítání
 povinnosti a úkoly obecních úřadů vymezeny v § 14 zákona o Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021
 ukončená spolupráce při územní přípravě sčítání v letech 2019–2020
 probíhající spolupráce při provedení sčítání v roce 2021
 v rozpočtu SLDB 2021 vyhrazeny prostředky pro obce ve výši 33 mil. Kč
 poskytovány na vybrané úkoly formou neinvestiční účelové dotace
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Spolupráce obcí při Sčítání 2021 (2)
 Ukončené aktivity:
 došetřování chybějících referenčních údajů RÚIAN za budovy a adresy
 došetřování technickoekonomických atributů budov

 harmonizace hranic a popisu základních sídelních jednotek
 sběr údajů za byty a bytové domy ve vlastnictví obcí
 Probíhající aktivity:

 zajištění doprovodu pro sčítací komisaře ve specifických objektech a
lokalitách
 zveřejnění standardních informací o sčítání způsobem v místě obvyklým
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Zajištění doprovodu pro sčítací komisaře
 ve vybraných obcích s identifikovanými specifickými, problematickými objekty
 sociálně vyloučené lokality
 ubytovny pro zahraniční pracovníky
 objekty s koncentrací příslušníků národnostní či etnické menšiny

 většina dotčených obcí (259) již byla oslovena a asistence byla dohodnuta
 další obce budou osloveny dodatečně na základě informace o potřebnosti
zajištění doprovodu od sčítacích komisařů po informační pochůzce
 období potřeby zajištění doprovodu: 17. 4. – 11. 5. 2021
 obce obdrží dotaci ve výši 1 500 Kč na každý specifický objekt se
zajištěnou asistencí
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Zveřejnění standardních informací o sčítání
 Podklady ke zveřejnění:
 oznámení ČSÚ o konání Sčítání 2021
 seznam a adresní vymezení standardních sčítacích obvodů
 jména a čísla průkazů sčítacích komisařů

 adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČP a ČSÚ pro daný kraj

 ČSÚ zaslal 17. 2. 2021 část podkladů ke zveřejnění na všechny obce, MČ a
MO územně členěných statutárních měst
 Podklady za sčítací obvody a sčítací komisaře dostupné na webu České
pošty: https://scitani.ceskaposta.cz/
 Ke zveřejnění informací mělo dojít nejpozději 14 dní před rozhodným
okamžikem, tj. do 12. 3. 2021
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Technická specifikace a architektura


Podporované prohlížeče a mobilní operační systémy
 Většina běžně používaných prohlížečů
 Mobilní aplikace pro IOS i Android



Architektura
 Monitoring
 Testování
 FrontEnd a BackEnd
 Bezpečnost
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Hlavní informace o online sčítání


Online fáze sčítání: od 27. 3. do 9. 4. 2021



Webový formulář: na onlinescitani.cz



Mobilní aplikace: na App Store a Google
Play „Sčítání21“
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Práce s elektronickým sčítacím formulářem (ESF)


Běžný webový formulář (responzivní zobrazení)



Průměrná doba vyplnění je 15 minut



Ideální způsob: respondent vyplní za sebe a všechny členy domácnosti
najednou



Respondent má ale také možnost poslat ostatním členům domácnosti odkaz



V průběhu vyplňování možnost uložení rozpracovaného formuláře (vlastní volba
hesla) a opětovný návrat k němu



Během vyplňování možnost využití chatbota, livechatu nebo Kontaktního centra
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Možnosti ověření respondenta
3 základní způsoby ověření:


Pomocí osobního dokladu


Občanský průkaz



Cestovní pas



Doklady vydané cizincům (např. povolení k pobytu…)



Přes bankovní nebo elektronickou identitu (NIA)



Přes datovou schránku fyzické osoby
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Prezentace průchodu formulářem
•

https://test.onlinescitani.cz/#/
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Dotazy a diskuze

