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Vážení, 

 

již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let Sčítání lidu. V roce 2021 se uskuteční od 

vzniku samostatné České republiky již po třetí. 

 

Sčítání zajišťuje Český statistický úřad. Jelikož usilujeme o získání co nejpřesnějších a především 

úplných dat, velmi nám záleží na tom, aby se informace o Sčítání 2021 dostaly skutečně ke všem lidem, 

jichž se týká.  

 

Sčítání je povinné i pro osoby (jak občany ČR, tak i cizí státní příslušníky) s hlášeným pobytem 

v ČR, které žijí v zahraničí. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve 

skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. 3. 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například 

se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. Jinými slovy, každý občan, který má v Česku 

evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. března 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, 

kde ve světě žije, jaké má další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká 

se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje 

trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají na území Česka ukončený pobyt, se sčítání netýká.   

 

Pokud tedy bydlí naši občané v zahraničí a nemají v České republice trvalý pobyt, ani nebudou 

v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusí vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlí   

v zahraničí, ale stále mají trvalý pobyt v Česku, je nutné sčítací formulář vyplnit.   

 

Z tohoto důvodu je pro nás velmi důležité předat informace o konání sčítání a jak se do něj zapojit i této 

skupině našich obyvatel. 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Mimo území ČR 

nebudou k dispozici tištěné formuláře, od 27. března do 9. dubna se ale bude možné odkudkoliv 

sečíst přes internet na www.scitani.cz. 

Chtěli bychom využít Vaší unikátní pozice a komunikačních kanálů, jimiž Vaše diplomatické zastoupení 

České republiky v zahraničí disponuje, k šíření informací o konání Sčítání 2021. Žádáme Vás proto      

o zveřejnění přiložených informačních materiálů ke sčítání na webu a sociálních sítích Vašeho 

zastupitelského úřadu a dalších podřízených organizací v zemi Vašeho působení. Dále, pokud je 

to možné, o vytištění a vyvěšení přiloženého informačního letáku (pdf) na vývěskách v rámci ambasád 

a podřízených organizací. Stejný dokument zasíláme i ve Wordu, aby bylo možné využít jej jako zdroj 

pro webové stránky, sociální sítě atp.  

 

Předem děkuji za Vaše zapojení a těším se na spolupráci. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

 

 

                                                                                                       Ing. Marek Rojíček, Ph.D. 

            předseda Českého statistického úřadu 
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