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V souladu s platnými Legislativními pravidly vlády část druhá, hlava I, čl. 4 odst. 2 jsou 
dosah a dopady navrhované právní úpravy zhodnoceny podle Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace a věcný záměr obsahuje namísto požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a), 
b), c), e) až h) závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace, která je samostatnou částí 
předkládaného materiálu (označena jako část IV.).  
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Seznam zkratek 
 

AISEO Agendový informační systém evidence obyvatel 
APV aplikační programové vybavení 
AZD administrativní zdroje dat 
CIA zhodnocení korupčních rizik (Corruption Impact Assessment) 
CIS Cizinecký informační systém 
CRP Centrální registr pojištěnců 
ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 
ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
EHK OSN Evropská hospodářská komise OSN 

ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 

Eurostat Statistický úřad Evropské unie 
GFŘ Generální finanční ředitelství 
IIS Integrovaný informační systém 
ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) 

IS ADIS Automatizovaný daňový informační systém 
IS Informační systém 

MF Ministerstvo financí 
MO Ministerstvo obrany 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
NKOD Národní katalog otevřených dat 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of 
Units for Territorial Statistics) 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) 

OSN Organizace spojených národů 
ROB Základní registr obyvatel 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
SLDB/ sčítání Sčítání lidu, domů a bytů 

UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZSJ Základní sídelní jednotky 
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A. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA   
 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Český statistický úřad 

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.  
ředitel sekce demografie a sociálních 

statistik 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: přelom 2019/2020 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: termín není pevně stanoven, ale lze ho dovodit 
z povinností členského státu, která je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 763/2008 – tj. přelom 2019/2020 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: Ano 
2. Cíl návrhu věcného záměru zákona  
Nová právní úprava má za cíl vyřešit legislativní a věcnou problematiku sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2021. Podle této úpravy bude v maximální míře využito údajů obsažených 
v existujících administrativních zdrojích dat. Budou rovněž vytvořeny podmínky k tomu, aby 
většina populace měla možnost vyplnit elektronické sčítací formuláře. To povede k menšímu 
zatížení respondentů a ke zvýšení kvality získaných dat. 

3. Agregované dopady návrhu věcného záměru zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Realizace sčítání si vyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet. Příprava sčítání, jeho provedení 
a posléze zpracování jeho výsledků jsou úlohou trvající několik let. Celkové náklady na roky 
2018 - 2023 lze odhadnout na 2 224 mil. Kč. 

   3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano  

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů přinesou komplexní zdroj informací, které budou mít 
pozitivní dopady na konkurenční postavení firem v mezinárodním prostředí.  

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Výsledky sčítání poskytnou komplexní datovou základnu pro strategická rozhodování 
v podnikatelské sféře, kde se uplatní např. data o územním rozmístění potenciálních zákazníků, 
ale také pracovních sil, jejich socioekonomických charakteristikách a základním prostorovém 
chování. Uplatní se (v jiných zdrojích neexistující) údaje o detailním územním rozložení 
ekonomiky, vybavenosti službami apod. Pro řadu odvětví budou významné informace o složení 
domácností či o charakteristikách domovního a bytového fondu. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano  

Právní úprava přinese dílčí jednorázové povinnosti krajům a obcím, ovšem v menším rozsahu 
než při minulém sčítání. Naopak jim přinese celou řadu údajů, potřebných pro kvalitní řízení 
těchto území. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné sociální dopady. 
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   3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na spotřebitele. 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí. 

   3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Zároveň 
nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

   3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano  

Výsledky sčítání přinášejí komplexní zdroj demografických a socioekonomických dat za osoby, 
domy, byty a domácnosti. Tradičně se využívají ke zpřesnění a tvorbě jiných statistických  
výstupů (např. bilance obyvatel, projekce obyvatel) a pro dopočty a posuzování kvality 
výběrových šetření u domácností. Bude vytvořen nový  
informační systém veřejné správy. 

   3.10 Korupční rizika: Ano  

Při přípravě právního předpisu je prováděno zhodnocení korupčních rizik, především v oblasti 
zadávání veřejných zakázek. 

   3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Navrhovaná úprava nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ   
 

1. ÚVOD 
 
Cílem předkládaného návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů je vytvořit 
právní úpravu, která by umožnila provést sčítání v roce 2021. Stávající právní úpravu (zákon 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011) nelze pro provedení a organizaci 
sčítání v roce 2021 aplikovat, neboť se jedná o právní předpis upravující pouze provedení 
sčítání v roce 2011 (viz Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace).   
Sčítání je specifické statistické zjišťování celosvětového rozsahu a významu, při němž jsou 
k rozhodnému okamžiku zjištěny údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních 
a ekonomických charakteristikách, o domácnostech, úrovni bydlení a struktuře domovního a 
bytového fondu na území daného státu. Údaje se získávají a zpracovávají k jednomu datu, ve 
vzájemných vazbách a ve stanoveném územním členění. Světový program sčítání kolem roku 
2020 je koordinován Organizací spojených národů prostřednictvím její Hospodářské a 
sociální rady a byl schválen na jejím 35. zasedání dne 10. června 20151 v New Yorku. 
Základním předpokladem úspěšnosti sčítání je dodržení principu včasnosti, přesnosti, 
spolehlivosti, úplnosti, pokrytí území, relevance obsahu, srovnatelnosti a soudržnosti, 
přiměřenosti zátěže respondentů a nákladů, dodržení mezinárodních definic a kritérií kvality 
údajů2). Velký důraz je kladen na dodržování podmínek důvěrnosti a ochrany individuálních a 
osobních údajů. 
Evropskou modifikaci programu sčítání připravují společně Evropská hospodářská komise 
OSN (dále jen „EHK OSN“) a Statistický úřad Evropské Unie (dále jen „Eurostat“) formou 
doporučení. Pro členské země Evropské unie program upravuje závazně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů doplněné řadou 
implementačních předpisů3, které zajišťují časovou, věcnou a metodickou koordinaci sčítání 
v zemích EU, srovnatelnost výsledků a jejich zpřístupnění všem okruhům uživatelů 
v mezinárodním měřítku. 
Hlavními přínosy sčítání jsou zejména: 

• získání údajů o počtech domů a bytů v územních jednotkách, o struktuře a kvalitě 
domovního a bytového fondu a úrovni bydlení obyvatelstva a jednotlivých typů 
domácností, 

                                            
1) Resolution adopted by the Economic and Social Council on 10 June 2015: 2020 World Population and Housing Census     
   Programme. 
 

2) Kodex Evropské statistiky přijatý Výborem pro Evropský statistický systém dne 28. září 2011, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 
1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, 
nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické 
programy Evropských společenství, v platném znění.  

3) Jednorázová nařízení pro sčítání v roce 2021, která nahradila předchozí prováděcí předpisy pro sčítání v roce 2011: nařízení 
Komise (EU) č. 543/2017, ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení, a nařízení 
Komise (EU) č. 712/2017, ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat 
pro sčítání lidu stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008, nařízení komise (EU) 2017/881 ze 
dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a 
bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1151/2010.  
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• podklady pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, 
migrace, struktury domácností a domovního a bytového fondu na podkladě údajů 
metodicky srovnatelných s předchozími sčítáními, 

• integrované propojení údajů o obyvatelstvu a domácnostech s ostatními zjišťovanými 
statistickými údaji, 

• získání údajů o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu k jednomu referenčnímu datu 
podle stanovených kritérií, jež jsou základem pro pokračování časových řad, z nichž 
vycházejí všechny běžné statistiky a evidence, 

• zpracování výsledků za nejmenší územní detail počínaje statistickými obvody 
a základními sídelními jednotkami4) a jejich sumarizace do částí obcí, od obcí a dalších 
územních jednotek až po kraje a regiony soudržnosti (NUTS 2)5), 

• podklady pro mezinárodní srovnávání a pro definování pozice České republiky v EU, 
v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i v širším mezinárodním 
kontextu. 

Z výsledků sčítání Český statistický úřad vytváří statistické informace6), které jsou veřejně 
přístupné7). Výsledky sčítání ČSÚ zveřejní prostřednictvím veřejné databáze Českého 
statistického úřadu, internetových stránek ČSÚ, webových stránek Eurostatu, denního 
a odborného tisku a dalších sdělovacích prostředků. Standardní publikace se zveřejní 
v elektronické a v omezeném rozsahu i v tištěné podobě. Agregovaná data ze SLDB 2021 
budou dostupná také v otevřených formátech včetně registrace datových sad v Národním 
katalogu otevřených dat (NKOD). Kromě toho bude ČSÚ vytvářet v rámci své působnosti 
další výstupy na základě specifických požadavků jednotlivých uživatelů dat. 
 
 
1. OBSAH NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 
 
2.1    Členění zákona 

 
2.1.1 Obecná část  

 
Předmět právní úpravy 
 
Předmětem navrhované právní úpravy je vytvoření legislativních, organizačních, technických 
a logistických podmínek pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání v roce 2021, tj. sběr 
údajů, jejich zpracování a diseminaci výsledků domácím i zahraničním uživatelům. 
 
2.1.2 Působnost zákona 

 
Zákon se vztahuje na: 

                                            
4) § 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace 

územních statistických jednotek (NUTS), v platném znění, 

   Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace územních statistických 
jednotek (CZ-NUTS), v platném znění 

6) § 2 písm. f) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 89/1995 Sb., o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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• všechny fyzické osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený 

přechodný pobyt na území České republiky,  

• všechny další fyzické osoby, které na území České republiky v rozhodný okamžik 
pobývají a nemají zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt, 

• každý dům, i neobydlený,  

• každý byt, i neobydlený.  
Podle mezinárodních konvencí sčítání nepodléhají cizinci požívající diplomatické výsady 
a imunity, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které se nacházejí na území České 
republiky a slouží k diplomatickým účelům.  

 
2.1.3 Výkon státní správy 

 
Výkon státní správy na úseku sčítání bude provádět ČSÚ, který sčítání organizuje, metodicky 
řídí a koordinuje, ve spolupráci s dalšími ministerstvy a ústředními orgány státní správy 
a krajskými a obecními úřady a dalšími spolupracujícími subjekty. 
 
2.1.4 Vymezení základních pojmů 
 
Pro účely zákona se rozumí: 
 
- domem budova8), která obsahuje prostory určené k bydlení nebo ubytování, 
-  bytem9) soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je 
k tomuto účelu užívání určen, 

-  stavbou pro individuální rekreaci stavba10), která odpovídá požadavkům na rodinnou 
rekreaci a je k tomuto účelu určena, 

- bytovou domácností společenství fyzických osob, které bydlí v jednom bytě, bez ohledu 
na druh a délku pobytu; může jí být i jediná fyzická osoba, pokud bydlí sama, 

- zařízením budova nebo její část, která obsahuje převážně prostory k ubytování nebo je 
určena k poskytování lůžkové zdravotní nebo sociální péče,  

- správcem domu, bytu nebo zařízení osoba, která na základě zákona nebo smlouvy je 
oprávněna ve věcech správy domu, bytu nebo zařízení jednat,  

- uživatelem bytu fyzická osoba nebo více fyzických osob, které byt fakticky užívají, a to 
bez ohledu na právní důvod užívání nebo neexistenci právního důvodu a bez ohledu na 
délku pobytu v bytě, 

- sčítacím obvodem územní jednotka organizace a provedení sčítání v terénu, 
- sčítacím komisařem fyzická osoba, která pro sčítání zajišťuje sběr údajů a další práce 

stanovené Českým statistickým úřadem, 

                                            
8) § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 
9) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
10) § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNARLLPW7J)



8 
 

- dodavatelem služeb právnická nebo fyzická osoba, s níž Český statistický úřad uzavře 
smlouvu související s předmětem sčítání a zpracováním jeho výsledků, 

- obcí11) i vojenský újezd, městská část hlavního města Prahy a městská část nebo 
městský obvod statutárního města, 

- sčítacím formulářem dokument v listinné nebo elektronické podobě nebo aplikace 
v elektronické podobě, do nichž povinná osoba podle tohoto zákona uvede zákonem 
stanovené údaje, 

- povinnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která je povinna sdělit údaje stanovené 
zákonem, 

- využitím údajů ke statistickým účelům jejich využití podle zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Pojmy „osobní údaj“, „citlivý údaj“, „individuální údaj“, „anonymní údaj“ a „důvěrný 
statistický údaj“ jsou definovány zvláštními právními předpisy12). 
 

2.1.5 Termín a obsah sčítání 
 

Termín sčítání 
 
Termín (tzv. rozhodný okamžik) sčítání bude určen zákonem o SLDB 2021 v souladu 
s nařízením Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok 
a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008, které ukládá členským státům provést 
sčítání v roce 2021. Rok 2021 vyhovuje i z hlediska dodržení tradičně desetileté periody 
sčítání v České republice.  ČSÚ navrhuje stanovit rozhodný okamžik obdobně jako v SLDB 
2011 v měsíci březnu13. Konkrétní termín rozhodného okamžiku bude stanoven 
v paragrafovém znění zákona o SLDB 2021. 
 
Obsah sčítání 
Zákon obsahuje taxativní výčet údajů zjišťovaných v rámci sčítání. Využití údajů se stanoví 
v souladu s evropskými právními předpisy pro statistické, vědecké a archivní účely14).  
Obsah sčítání vychází z předchozích sčítání. Odpovídá mezinárodním doporučením 
Konference evropských statistiků, EHK OSN a požadavkům Eurostatu. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů stanoví konkrétní výčet 
povinně zjišťovaných témat. 
Cílem ČSÚ je v souladu s vládou schváleným Návrhem způsobu realizace sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 202115) maximální využití dostupných administrativních zdrojů dat. Část údajů 

                                            
11) § 1, § 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
12) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
13) V SLDB 2011 byla tímto rozhodným okamžikem půlnoc z 25. na 26. března 2011. V SLDB 2001 pak byla rozhodným 
okamžikem půlnoc z 28. února na 1. března. 
14) Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje 
nařízení (ES) č. 831/2002, v platném znění 
15) Usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
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z administrativních zdrojů dat umožní snížení počtu otázek na sčítacím listu osob, některé 
administrativní zdroje budou sloužit pro doplnění údajů o osobách, které se nepodaří sečíst. 
V případě sčítání domovního fondu budou administrativní data jediným zdrojem údajů. 
Využití administrativních zdrojů tak významně přispěje ke zvýšení úplnosti a přesnosti sčítání 
při současném omezení zátěže kladené na povinné osoby. Konkrétní rozsah a spolehlivost 
přebíraných údajů a s tím spojené technické podmínky budou ověřovány testy a následně 
pilotním sčítáním. 
 
Vymezení obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2021: 
a) za fyzické osoby: 

Základní identifikační údaje: 

jméno, 

příjmení 

rodné číslo nebo číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu 

v případě cizinců – osob bez rodného čísla: datum narození, pohlaví 

 

Jednoznačná identifikace osoby je nezbytná pro využití administrativních zdrojů dat ve 
sčítání, které vyžaduje propojení mezi různými zdroji údajů, tj. mezi jednotlivými 
administrativními zdroji navzájem spolu s údaji získanými ze sčítacího formuláře. Rodné 
číslo bude sloužit také ke kontrole úplnosti sčítání a vyloučení duplicitně sečtených osob. 
Jedním z údajů pro identifikaci fyzické osoby je také datum narození, a to v případě, že 
takové fyzické osobě nebylo rodné číslo přiděleno. 

Povinnou osobou pro vyplnění údajů o osobách tvořících jednu bytovou domácnost a údajů 
o rodině a domácnosti je plně svéprávný člen domácnosti, určený dohodou členů domácnosti. 
Nedojde-li k dohodě, je povinnou osobou každý dospělý plně svéprávný člen domácnosti. Za 
nezletilou osobu a osobu omezenou ve svéprávnosti poskytne údaje její zákonný zástupce. 

Tam, kde je to s ohledem na dostupné datové zdroje a mezinárodně závazné definice výstupů 
ze sčítání možné, budou údaje získány z administrativních zdrojů dat. Zbývající část údajů za 
fyzické osoby bude zjištěna prostřednictvím sčítacího formuláře. 

Seznam údajů za osoby 

ID Údaj Zdroj zjišťování 

1 Datum narození Administrativní zdroj dat 

2 Pohlaví Administrativní zdroj dat 

3 Státní občanství Administrativní zdroj dat 

4 Bydliště v rozhodný okamžik sčítání Respondent 
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5 Bydliště jeden rok před sčítáním Respondent 

6 
Země / místo narození (definováno 
obvyklým bydlištěm matky v době 
narození) 

Respondent 

7 Rok přistěhování do země Administrativní zdroj dat 

8 Rodinný stav Administrativní zdroj dat 

9 Registrované partnerství Administrativní zdroj dat 

10 Národnost Respondent 

11 Nejvyšší ukončené vzdělání Respondent 

12 Počet živě narozených dětí celkem Respondent 

13 Ekonomická aktivita Respondent 

14 Zaměstnání Respondent 

15 Postavení v zaměstnání Administrativní zdroj dat 

16 Odvětví ekonomické činnosti Respondent 

17 Místo pracoviště nebo školy Respondent 

Bydliště respondenta k rozhodnému okamžiku sčítání a bydliště respondenta rok před 
sčítáním budou stejně jako v SLDB 2011 vztažené k obvyklému pobytu, v souladu s článkem 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008.16 
Místem obvyklého pobytu se podle tohoto nařízení rozumí “místo, kde osoba obvykle tráví 
období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, 
dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí” 
a za osoby s místem obvyklého pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se považují osoby, které 
“bydlely v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před 
referenčním datem” nebo “se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu během období 
dvanácti měsíců před referenčním datem s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok”. Detailní 
legislativní definice místa obvyklého pobyt je uvedena v prováděcím nařízení Komise (EU) 
543/2017.17 
Oproti 23 zjišťovaným údajům od respondentů ve Sčítacím listu osoby SLDB 2011 je 
k zjišťování od respondentů navrhováno 10 údajů.  

                                            
16) viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů 
17) viz nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení 
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Na rozdíl od minulých cenzů jsou navrhovány k zjišťování u respondentů pouze údaje 
vyžadované evropskými či národními právními předpisy, v souladu s cílem snížit zátěž 
kladenou na respondenty. Oproti SLDB 2011 se proto ze zjišťování navrhují vypustit tyto 
položky, které nejsou vyžadovány ze strany Eurostatu ani právních předpisů ČR: 

1. Mateřský jazyk  
2. Náboženská víra  
3. Obor vzdělání  
4. Počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství  
5. Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy 
6. Doba trvání dojížďky - do zaměstnání nebo do školy  
7. Frekvence dojížďky. 
 

Vzhledem ke snaze o snižování administrativní zátěže respondentů a maximální využívání 
administrativních zdrojů dat není navrhováno doplnění nových údajů zjišťovaných od 
respondentů do obsahu SLDB 2021. 

b) za domy: 

Identifikační údaje 

Identifikačními údaji domu jsou jeho adresa a další (bezvýznamové) identifikátory, pod nimiž 
jsou domy vedeny v administrativních zdrojích (zejména kódy RÚIAN a identifikátor objektu 
v RSO). 

Seznam údajů za dům 

ID Dotaz Zdroj zjišťování 

1 Počet bytů v domě Odvození v rámci zpracování 
dat 

2 Druh domu Administrativní zdroj dat 

3 Obydlenost domu Odvození v rámci zpracování 
dat 

4 Druh vlastníka Administrativní zdroj dat 

5 Období výstavby nebo rekonstrukce Administrativní zdroj dat 

6 Materiál nosných zdí Administrativní zdroj dat 

7 Počet nadzemních podlaží Administrativní zdroj dat 

8 Připojení na odpad Administrativní zdroj dat 

9 Ústřední topení a druh paliva Administrativní zdroj dat 

10 Výtah Administrativní zdroj dat 
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Navrhovaný celkový počet údajů za dům je 10, z nichž všechny budou získávány 
z administrativních zdrojů dat (primárním zdrojem údajů o domech bude RÚIAN). 
V porovnání se sčítacím formulářem použitým při SLDB 2011, kdy bylo u respondentů 
zjišťováno 10 údajů za dům, dojde dle návrhu k naprostému vyloučení nutnosti požadovat 
odpovědi ze strany domácností. Formulář Domovní list již tedy nebude nutné doručovat 
respondentům, a pokud jde o údaje za domy, lze tak zcela redukovat administrativní zátěž 
respondentů využitím stávajících administrativních zdrojů dat.  

c) za byty: 

Identifikační údaje 

Identifikačními údaji bytu se rozumí údaje shodné s identifikací domu uvedené výše, 
doplněné o číslo bytu (je-li k dispozici), případně o doplňkové informace sloužící pro 
rozpoznání bytu v rámci budovy. 

Seznam údajů za byt  

ID Dotaz Zdroj zjišťování 

1 Způsob bydlení bytové domácnosti Domácnost 

2 Obydlenost bytu Domácnost 

3 Právní důvod užívání bytu Domácnost 

4 Velikost bytu Domácnost 

5 Poloha bytu v domě Domácnost 

6 Plyn Domácnost 

7 Vodovod Domácnost 

8 Způsob vytápění Domácnost 

9 Energie používaná k vytápění Domácnost 

10 Složení domácnosti Domácnost 

Navrhovaný celkový počet zjišťovaných údajů za byt je 10, z nichž na všechny budou dle 
návrhu získávány odpovědi přímo od domácností. V porovnání se sčítacím formulářem 
použitým při SLDB 2011, kdy bylo u domácností zjišťováno 14 údajů, dojde dle návrhu 
k omezení o téměř jednu třetinu.  
Oproti Bytovému listu SLDB 2011 jsou navrženy k vypuštění následující údaje: 

1. Teplá voda - údaj není požadován ze strany Eurostatu ani legislativy ČR. 
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2. Koupelna (sprchový kout) – vzhledem k mizivému výskytu domácností bez 
přístupu ke koupelně (sprchovému koutu) není nutné pro splnění požadavků 
nařízení EU v našich podmínkách zjišťovat. 

3. Záchod - vzhledem k mizivému výskytu domácností bez přístupu k záchodu není 
nutné pro splnění požadavků nařízení EU v našich podmínkách zjišťovat. 

4. Osobní počítač a připojení k internetu – není mezinárodně povinnou součástí 
sčítání a údaje v menším územním detailu (NUTS2, kraje) jsou dostupné 
z Výběrového šetření o informačních technologiích. 

Vzhledem ke snaze o snižování administrativní zátěže respondentů a maximální využívání 
administrativních zdrojů dat není navrhováno doplnění nových údajů za byt zjišťovaných u 
domácností do obsahu SLDB 2021. 
 

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ SČÍTÁNÍ 
 
V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2021 bude sčítání provedeno s maximálním využitím administrativních 
zdrojů dat. Pouze údaje, které nejsou plně obsaženy v administrativních zdrojích, budou 
došetřovány u domácností. 
 
3.1 Využitelnost administrativních zdrojů dat 
 
ČSÚ využije pro sčítání údaje, včetně osobních údajů, které ministerstva a jiné spolupracující 
subjekty evidují. V závislosti na věcném obsahu údajů z administrativních zdrojů, na jejich 
úplnosti, vzájemné propojitelnosti, přesnosti a dalších aspektech kvality využije ČSÚ tyto 
údaje tak, aby maximálním způsobem zefektivnil proces sčítání a zkvalitnil jeho výsledky.  

AZD budou využity nejen za účelem snížení počtu otázek na sčítacích formulářích, ale i pro 
podporu online sčítání, terénních prací při distribuci a sběru sčítacích formulářů (např. pro 
vymezení sčítacích obvodů), či pro zkvalitnění výsledků sčítání při kontrolních a opravných 
mechanizmech (doplnění nesečtených osob, odhad neuvedených údajů apod.).  

Ministerstva a jiné spolupracující subjekty poskytnou na žádost ČSÚ údaje ze svých zdrojů 
pro účely přípravy a zpracování sčítání v dohodnutých termínech. Na vyžádání též poskytnou 
součinnost při opravách chyb v předaných datech a pomoc ve formě konzultací metodických 
otázek a případných technických problémů. 

Údaje z vybraných zdrojů budou využívány ve fázi přípravy sčítání (mj. v pilotním sčítání, 
územní přípravě, při vymezení sčítacích obvodů či tisku formulářů) a pro vlastní sčítání. 
Půjde tedy o několik jednorázových výdejů. Pro správnou interpretaci administrativních dat 
a též pro případnou opravu chyb bude nutná součinnost resortů jako správců jednotlivých 
administrativních zdrojů. 

Český statistický úřad využije zejména údaje z následujících administrativních zdrojů: 
- základní registr obyvatel (správce Ministerstvo vnitra), 
- agendový informační systém evidence obyvatel (vede Ministerstvo vnitra), 
- agendový informační systém cizinců (vede Ministerstvo vnitra), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNARLLPW7J)



14 
 

- systémy vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (evidence uchazečů a zájemců 
o zaměstnání, evidence příjemců státní sociální podpory, evidence příjemců pomoci 
v hmotné nouzi, evidence poskytovatelů sociálních služeb), 

- údaje o žácích a studentech všech typů škol shromažďované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a údaje z rejstříku škol a školských zařízení, 

- základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (vede Český úřad 
zeměměřický a katastrální), 

- informační systém katastru nemovitostí (vede Český úřad zeměměřický a katastrální), 
- základní báze geografických dat (vede Český úřad zeměměřický a katastrální),  
- integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení (vede Česká 

správa sociálního zabezpečení), 
- údaje z přiznání k dani z příjmu fyzických osob (vede Generální finanční ředitelství), 
- údaje z přiznání k dani z nemovitých věcí (vede Generální finanční ředitelství), 
- údaje z přílohy č. 1 k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vede Generální 

finanční ředitelství), 
- údaje z centrálního registru administrativních budov (vede Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových), 

- centrální registr pojištěnců (vede Všeobecná zdravotní pojišťovna), 
- základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 

(vede Český statistický úřad), 
- databázi doručovacích míst (vede Česká pošta). 

Konečný výčet využitých zdrojů může být širší, například pokud budou založeny nové zdroje, 
které budou pro sčítání relevantní. 

Ze všech zdrojů ČSÚ využije výhradně údaje, které jsou relevantní pro výsledky či pro 
podporu procesu sčítání. ČSÚ je oprávněn zpracovat vždy pouze ty údaje, které budou ve 
sčítání buď přímo či po odvození využity, a to i pro přípravu a organizaci sčítání. Může se 
jednat také o kombinaci s jinými údaji z AZD jako v případě odvození charakteristik 
ekonomické aktivity. Takový postup je zcela v souladu s mezinárodními trendy ve sčítání.  

ČSÚ může v  projektu SLDB 2021 využít též údaje vedené jinými institucemi, než jsou 
ústřední správní orgány, získané v souladu s jinými právními předpisy. Příkladem mohou být 
orgány veřejné správy nebo soukromoprávní subjekty. Tyto instituce budou v zákonu 
uvedeny taxativním výčtem. 

Nezbytně nutným aspektem pro úspěšné a efektivní využití administrativních zdrojů dat je 
legislativní zajištění poskytnutí dat od organizačních složek státu pro ČSÚ. Oprávnění žádat 
data od jejich správců je zakotveno také evropským právním rámcem, avšak pro zaručení 
poskytnutí požadovaných dat v dohodnutém čase a rozsahu je nutno ošetřit tuto potřebu 
i pomocí zákona o SLDB 2021.  
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3.2 Sběr dat u domácností 
 
Primárním a preferovaným způsobem sběru dat bude online sčítání. Online šetření umožní 
zredukovat rozsah terénních prací, zvýšit kvalitu dat a nabízí výrazně větší komfort 
obyvatelům při účasti na sčítání. Zároveň je koncept online sčítání v souladu s mezinárodními 
trendy sčítání a nabývá na významu. Zatímco v roce 2011 byla návratnost formulářů 
elektronickou cestou pouze v několika málo zemích více než poloviční, pro rok 2021 je 
očekávaná návratnost v některých zemích odhadována i na více než 70 %. V ČR byla v roce 
2011 návratnost formulářů elektronickou cestou 25 %, ale při příštím sčítání se očekává 
zhruba dvojnásobné zvýšení této návratnosti.  

Sčítání během fáze online šetření bude provedeno zápisem údajů do online sčítacího 
formuláře. 

Předpokladem realizace online sčítání je využití společného elektronického formuláře pro 
celou bytovou domácnost, který je respondentům zpřístupněn pomocí ověření osobních údajů 
jednoho z členů domácnosti při registraci. Zatímco registrací prochází jen jedna osoba 
z bytové domácnosti, následně vygenerované přístupové údaje umožní přístup a opakované 
přihlašování do společného formuláře všem členům domácnosti do té doby, než jimi bude 
kompletně vyplněn a odeslán. Ochrana osobních údajů v rámci jedné domácnosti bude 
zaručena zamykáním bloku otázek pro jednotlivé osoby, příp. jiným technologickým řešením. 
Klíčovou výhodou elektronického formuláře kromě komfortu pro respondenty je též 
zabudování filtrů a logických kontrol, které zajišťují správné vyplnění jednotlivých částí 
a uvedení všech požadovaných údajů před jeho odesláním. 

Bytové domácnosti, které se nesečtou online, budou následně podléhat v další fázi terénnímu 
došetření prostřednictvím sčítacího komisaře. 

Na základě vyhodnocení návratnosti vyplněných elektronických formulářů bude sčítacímu 
komisaři naplánována distribuce listinných sčítacích formulářů, která bude formou 
informačních letáků oznámena příslušným domácnostem. 

Sčítání během fáze terénního došetření se provádí zápisem údajů do listinného formuláře, 
případně do jeho elektronické podoby.  

Standardními způsoby sběru dat budou při terénním došetřování odevzdání vyplněného 
listinného formuláře osobně komisaři nebo vyplnění elektronického formuláře. Mimo tohoto 
způsobu sběru dat bude možné i vyplnění formuláře s pomocí komisaře, případně osobní 
předání na kontaktních místech dodavatele terénních prací. 

Komisař při sběru formulářů ověří, zda je formulář kompletně vyplněn, zda jsou sečteny 
všechny osoby v domácnosti apod. Kromě toho je na vyžádání povinen poskytnout 
respondentům pomoc při doplnění odpovědí, popřípadě doručit cizojazyčnou mutaci 
vysvětlivek. Respondentovi na vyžádání vydá potvrzení o splnění zákonné povinnosti. 

Úkolem sčítacího komisaře je zejména: 

- v rámci informační pochůzky ověřit skutečný stav sčítacího obvodu (kontrola existence 
a polohy budov, správnost adres, počty bytů), promítnout zjištěné rozdíly do podkladů, 
distribuovat informační letáky k online sčítání domácnostem, vytipovat možné 
problémové oblasti, 

- identifikovat v terénu bytové domácnosti, které se sečetly během online sčítání, a ty již 
nenavštěvovat a doručit sčítací formuláře každé bytové domácnosti, která v rámci online 
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sčítání nevyplnila elektronický formulář (včetně identifikace těchto domácností 
v domech s větším počtem bytů), popřípadě každému správci ubytovacího zařízení ve 
sčítacím obvodu ve své působnosti,  

- vybrat vyplněné sčítací formuláře v listinné podobě u domácností, které zvolí tuto 
možnost sběru vyplněných sčítacích formulářů, popřípadě u správců ubytovacích 
zařízení, 

- poskytnout vysvětlení a pomoc s vyplněním listinných sčítacích formulářů a provést 
vyplnění elektronických formulářů u osob, které o to požádají nebo nemohou formuláře 
vyplnit samy, 

- vyplnit údaje o neobydlených bytech v rozsahu údajů, které je schopen zjistit, 
- v zařízení, které tvoří samostatný sčítací obvod, provést distribuci a sběr vyplněných 

sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob nebo osob, jimž je poskytována 
lůžková zdravotní nebo sociální péče. 

Sčítání se provede podle sčítacích obvodů. Sčítací obvody stanoví Český statistický úřad. 

Kapacitně větší zařízení, zejména zdravotnická zařízení poskytující dlouhodobou lůžkovou 
péči, zařízení sociálních služeb, studentské koleje, internáty, ubytovny, církevní a charitativní 
zařízení, zařízení Armády České republiky, Policie České republiky, azylová zařízení, 
zařízení pro zajištění cizinců a zařízení Vězeňské služby České republiky tvoří samostatné 
sčítací obvody. V takových zařízeních, tvořících samostatný sčítací obvod, provede sčítání 
komisař zpravidla získaný z řad zaměstnanců tohoto zařízení. U sčítacích obvodů tohoto typu 
je sčítání spojeno se specifickými podmínkami a nelze jiným způsobem zabezpečit jeho 
úplnost.  

V zařízení, jež netvoří samostatný sčítací obvod, je povinen provést distribuci a sběr 
vyplněných sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob podle pokynů Českého 
statistického úřadu správce tohoto zařízení. 

Ve sčítacích obvodech v působnosti stanovených ústředních správních úřadů zajistí sčítání 
tyto úřady. 

Sčítání v terénu zajistí sčítací komisaři, jejichž činnost metodicky řídí Český statistický úřad. 
Povinností sčítacího komisaře je mj. prokázat se při styku s veřejností bez vyzvání průkazem 
sčítacího komisaře, a i jinak dbát na zajištění bezpečnosti nejen dat, ale i sčítaných osob. 
 
3.3   Využití dodavatelských služeb  
 
Vysoká komplexnost, celorepublikový územní rozsah a mimořádná technologická náročnost 
sčítání znemožňují Českému statistickému úřadu zajistit všechny činnosti související se 
sčítáním pouze vlastními silami. Z těchto důvodů je nezbytné v SLDB 2021, obdobně jako 
v předchozích sčítáních, část úkolů, které ČSÚ není schopen kapacitně, organizačně, 
technicky či odborně zabezpečit z interních zdrojů, nebo by to bylo neefektivní, řešit 
prostřednictvím dodavatelů služeb. 
S využitím externího dodavatele se po vyhodnocení zkušeností při SLDB 2011 znovu počítá 
v následujících základních oblastech:  

• Právní služby 
• Systémová integrace 
• Projektový manažer 
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• Bezpečnostní manažer projektu 
• Dodavatel terénních prací 
• Dodavatel IT  
• Public relations a osvěta 
Při využití služeb dodavatelů v jakékoliv fázi sčítání bude kladen maximální důraz na 
dodržení podmínek ochrany důvěrnosti dat a povinnosti zachovávat mlčenlivost. Činnost 
dodavatelů bude proto podléhat soustavné a zevrubné kontrole Českým statistickým úřadem. 

Využití outsourcingu při sčítání lidu je hojně rozšířené v celé Evropě. Při poslední řadě 
populačních cenzů kolem roku 2010 uvedlo dodavatelské zajištění některé služby či aktivity 
spojené se sčítáním 37 z 39 členských zemí Ekonomické komise pro Evropu při OSN. Zadání 
vybraných komponent projektu sčítání externím subjektům podporuje i Doporučení 
Konference evropských statistiků a OSN ke sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2020, které 
zároveň označuje za výhodné provedení několika úzce propojených aktivit jedním 
dodavatelem. 
Jednotlivé oblasti outsourcingu jsou vymezeny takto: 

Právní služby – proces přípravy a realizace SLDB 2021 vyžaduje velký objem právních 
činností, které nemůže zabezpečit vlastní kapacita ČSÚ v odboru veřejných zakázek 
a právních služeb. Externí právní služby bude nutné zaměřit především na přípravu a realizaci 
výběrových řízení pro externí dodavatele a řešení případných problémů v období realizace 
dodávek z uzavřených smluv. V menší míře pak může jít o právní služby pracovně-právní 
povahy.  
S právní podporou je potřebné počítat po celou dobu přípravy a realizace SLDB 2021. 
Smluvní vztah může mít podobu rámcové smlouvy a ČSÚ ji bude využívat dle reálné potřeby 
a kombinovat s kapacitou vlastního útvaru veřejných zakázek.  
Systémová integrace – odborná podpora zajištění celkové integrity a optimálního fungování 
dílčích řešení, procesů a komponent projektu SLDB. 
Projektový manažer - projektový manažer definuje a následně řídí procesy v rámci celého 
projektu, vede administrativní agendu, sledování harmonogramů, vede kompletní 
dokumentaci. Bude k dispozici od zahájení do ukončení projektu. 
Bezpečnostní manažer projektu - bezpečnostní část projektu bude mít na starosti manažer 
bezpečnosti. Zpracuje bezpečnostní projekt SLDB 2021 a v celém průběhu realizace sčítání 
bude provádět kontroly jeho dodržování, informovat vedení projektu o případných závadách a 
incidentech a navrhovat řešení jejich eliminace a předcházení vzniku krizových situací. 
Bezpečnostní projekt se týká jak kapacit ČSÚ, tak externích dodavatelů, kteří přicházejí do 
styku s osobními daty. Bezpečnostní manažer by měl začít působit ve fázi návrhu 
paragrafového znění zákona o SLDB 2021 a zahájení přípravy zadávacích dokumentací pro 
výběrová řízení a v činnosti pokračovat až do ukončení zpracování dat, včetně likvidace 
prvotních dokladů a konečného uložení dat do databází. 
Dodavatel terénních prací -  a prací s tím spojených – jedná se o klíčovou oblast v celém 
projektu SLDB 2021. Při zajištění terénní fáze šetření ČSÚ počítá s využitím externího 
dodavatele. Z řádných zaměstnanců ČSÚ lze pro potřeby SLDB 2021 vyčlenit pouze 
minimální počty zaměstnanců. Proto je nutno získat krátkodobě značné množství 
zaměstnanců do funkcí sčítacích komisařů. Podle zkušeností z roku 2001, kdy byla uplatněna 
naposledy metoda vlastních sčítacích komisařů ČSÚ, to znamená získat cca 20 tisíc osob jako 
sčítacích komisařů a minimálně stovky zaměstnanců pro zajištění náboru, vybavení, 
proškolení atd. sčítacích komisařů. Do roku 1991 měly povinnost zajistit osoby vhodné jako 
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sčítací komisaři původně národní výbory, později městské a obecní úřady. Tuto povinnost 
zajišťovat nábor sčítacích komisařů však již při přípravě SLDB 2011 zásadně odmítly. 
Naproti tomu externí dodavatel může z velké části krátkodobou potřebu velkého počtu osob 
do funkce sčítacích komisařů flexibilně řešit. Po zkušenosti z předchozího sčítání lidu je ale 
nutné, aby smluvní ujednání důsledně definovalo práva zadavatele, tedy ČSÚ. Zejména 
možnost stanovit sčítací obvody, podílet se na odborné přípravě sčítacích komisařů, realizovat 
prozkoušení jejich znalostí a kontrolovat provádění stanovených aktivit. 
Mezi činnosti dodavatele terénních prací budou patřit též zajištění provozu kontaktních míst 
pro sběr listinných formulářů na úrovni obcí s rozšířenou působností a celkové zajištění 
logistiky sběru listinných formulářů. 
Dodavatel IT – jedná se o druhou klíčovou oblast SLDB 2021. Oblast řešení IT podpory pro 
SLDB 2021 je nutné vnímat v několika rovinách. Jedná se o vývoj APV (aplikační 
programové vybavení) a následné zpracování a prezentaci dat. Další oblastí je pak zajištění 
potřebné infrastruktury a výpočetní techniky pro realizaci SLDB 2021 a zajištění ICT 
podpory pro organizační a logistické procesy. 
Zajištění APV se zaměří na vývoj moderních aplikací za využití současných komponent 
stávajícího informačního systému (SIS) ČSÚ. Dodávka APV nebude řešena jenom jako 
jednorázová záležitost, ale s důrazem na další využitelnost dodaných komponent. Využitím 
moderních nástrojů pro online šetření/dotazování získá ČSÚ možnost tuto technologii 
využívat i v budoucnu.  Činnosti dodavatele APV musí započít s předstihem před pilotním 
sčítáním a měla by být ukončena na konci zpracování výsledků.  
V oblasti infrastruktury a HW bude vzhledem k charakteru a potřebám velkého výkonu po 
relativně krátkou dobu jednou z posuzovaných variant cloudové řešení. 

Public relations a osvěta se zaměří na všechny formy a způsoby působení, které 
obyvatelstvo získají pro využití online způsobu vyplnění dotazníků. Tradičně bude 
vysvětlovat užitečnost sčítání pro další rozvoj společnosti. Vytvoří specifické produkty 
působení na specifické skupiny populace, jako jsou mládež, národnostní a jiné menšiny, 
senioři, podnikatelé atd.  
Uskuteční se i další menší veřejné zakázky například na pracovní prostory, kancelářské 
vybavení, reprografickou techniku atd.  
 

3.4 Ochrana dat při sčítání  
Při sčítání je prioritně zajišťována ochrana všech zpracovávaných dat a mlčenlivost osob, 
které se seznámí s individuálními údaji. Tato ochrana se týká jak údajů pocházejících z AZD, 
tak i dat pocházejících z terénního zjišťování.  
Ochrana a bezpečnost údajů při sčítání je zajištěna ve všech fázích, tj. při přebírání, sběru, 
přenosu, zpracování dat, skladování i publikování výsledků sčítání. Ve všech těchto etapách 
sčítání je ochrana tvořena kombinací organizačních, personálních, fyzických, technických 
a metodických opatření.  
Bezpečnost a integrita dat na všech stupních zjišťování, uchovávání, zpracování dat 
a publikování výsledků je nutným předpokladem spolehlivosti a důvěryhodnosti sčítání. 
Souhrn těchto opatření zajistí, že nedojde k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 
k osobním nebo důvěrným statistickým údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či zneužití. 
Rovněž je nutné zajistit, aby nedošlo k neoprávněným přenosům dat, jejich neoprávněnému 
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zpracování, jakož i jinému zneužití. Opatření budou v přiměřené míře v trvalé platnosti, 
v návaznosti na jiné statistické úlohy realizované ČSÚ. 
Ochrana je zajišťována tak, aby byl dodržen právní řád České republiky a předpisy Evropské 
unie, které vymezují základní práva a povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, které 
jsou zároveň důvěrnými statistickými údaji., a údaji nacházejícími se v informačním systému 
veřejné správy18). 
Rovněž je zohledněna úprava ochrany údajů při: 
- přebírání, přenosu a zpracování administrativních dat z AZD, statistických registrů19) , 

- plnění mezinárodních závazků ČR, 
- uspokojování potřeb organizací vědeckého výzkumu, 
- realizaci práva na svobodný přístup k informacím. 
Fyzické osoby sdělí požadované údaje na základě zákona o sčítání. Tyto údaje jsou dále 
předmětem ochrany podle platných předpisů ČR a Evropské unie. Takto sdělené údaje mohou 
být využity výhradně ke statistickým účelům a poskytovány v souladu s citovanými zákony 
a předpisy. Podrobnosti nakládání s těmito údaji stanoví právní řád České republiky 
a předpisy Evropské unie20). 
Přebírání dat z AZD je realizováno elektronicky, sběr dat z terénního zjišťování je zajišťován 
elektronicky i na listinných sčítacích formulářích. Všechny způsoby provedení sčítání budou 
upraveny zvláštními bezpečnostními směrnicemi. Pro sčítání bude zpracován bezpečnostní 
projekt obsahující všechny způsoby realizace sčítání. Zásady ochrany dat vycházejí z principu 
jejich využití výhradně ke statistickým účelům autorizovanými osobami se složeným slibem 
mlčenlivosti. 
Okruh osob s přístupem k datům získaným při sčítání ve vymezených bezpečnostních zónách 
určených k centrálnímu zpracování stanoví bezpečnostní směrnice. 
Vstup oprávněných osob do vymezených zón bude možný pouze za účelem zpracování dat, 
prostřednictvím speciálních vstupních zařízení (fyzická opatření) a návazných logických 
opatření (autentizace) pro přístup k prostředkům systémů ICT. 

Bezpečnostní zásady vycházejí z toho, že je třeba maximálně omezit počet osob, které budou 
během přenosu dat z AZD, sběru sčítacích formulářů a během zpracování dat přicházet do 
styku s vyplněnými sčítacími formuláři. Tyto osoby musí splňovat kritéria důvěryhodnosti 
a složit zákonem stanovený slib mlčenlivosti. Údaje o jednotlivých osobách získané ve sčítání 
nesmějí osoby, které se s těmito údaji seznámí nebo s nimi přijdou do styku v souvislosti 
                                            
18) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
19) § 19a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
20) § 16, 17 a 18 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,  

nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení 
(ES) č. 831/2002, v platném znění, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které nabude účinnosti 25. května 2018, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení 
(ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro 
statistické programy Evropských společenství, v platném znění. 
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s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků, zveřejňovat ani komukoli sdělovat a tyto 
údaje nesmějí použít pro jiné než statistické účely. 

Veškerá manipulace s daty se bude řídit závaznými směrnicemi vycházejícími 
z bezpečnostního projektu sčítání. V prostorách ČSÚ i případných dodavatelů služeb musí být 
elektronická data a sčítací formuláře odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti zneužití 
a zničení. Veškerá manipulace bude jmenovitě evidována a kontrolována. 

Všem dodavatelům, kteří přijdou do styku s osobními nebo jinak chráněnými údaji bude ve 
smlouvě uložena povinnost skartace nosičů osobních a důvěrných dat – v souladu 
s příslušnými zákony a bezpečnostním projektem. Po skončení zpracování dat je nutné 
provést fyzickou likvidaci nosičů dat, které obsahují osobní a jiné důvěrné údaje. 
Po statistickém zpracování vyplněných sčítacích formulářů v listinné i elektronické podobě se 
s nimi naloží podle zvláštního právního předpisu21). Výběr archiválií se provádí ve skartačním 
řízení. Individuální údaje budou archivovány v elektronické podobě a v souladu s platnou 
právní úpravou.  

Český statistický úřad uchovává v elektronické podobě soubor dat sčítání pro statistické 
účely22). 
Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). ČSÚ reflektuje tuto novou komplexní právní úpravu 
ochrany osobních údajů. Změny a nové instituty z ní vyplývající bude ČSÚ dále analyzovat 
a budou řádně zapracovány do paragrafového znění návrhu zákona. 
 
3.5 Úkoly a povinnosti při sčítání 
 
Sčítání organizuje, řídí a koordinuje Český statistický úřad a zabezpečuje jeho přípravu 
a provedení ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí, Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem 
obrany, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Generálním finančním ředitelstvím, Českou správou sociálního zabezpečení, 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kraji, hlavním městem Prahou a obcemi. 
Všechny fyzické osoby podléhající sčítání jsou povinny:  

• podrobit se sčítání, tj. poskytnout zákonem požadované údaje formou vyplnění sčítacího 
formuláře v elektronické nebo listinné podobě, případně sdělením údajů sčítacímu 
komisaři (uvedené možnosti jsou rovnocenné), 

• poskytnout zákonem stanovené údaje o bytu, jehož jsou faktickými uživateli, a to bez 
ohledu na právní důvod užívání bytu nebo neexistenci právního důvodu a délku pobytu 
v bytě. 

Fyzické a právnické osoby, jež jsou vlastníky nebo správci zařízení podléhajících sčítání, jsou 
povinny umožnit sčítacím komisařům vstup a provedení sčítání v zařízeních, jejichž jsou 
vlastníky nebo správci. 

                                            
21) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
22) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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Působnost spolupracujících subjektů při sčítání  
a) Český statistický úřad koordinuje, řídí a zabezpečuje přípravu sčítání, jeho provedení 

a zpracování jeho výsledků, přičemž zejména:  

• vymezuje sčítací obvody, 

• zajišťuje informační kampaň ke sčítání, 

• zajišťuje přípravu sčítacích formulářů a dalších tiskopisů,  

• zajišťuje nábor a školení sčítacích komisařů pro zvláštní sčítací obvody, 

• odpovídá za provedení sčítání a dodržení podmínek ochrany údajů při sběru a jejich 
zpracování, 

• vyhlašuje veřejné zakázky a uzavírá smlouvy s dodavateli služeb na práce související 
se sčítáním, 

• metodicky řídí činnost sčítacích komisařů, 

• zajišťuje sčítání ve zvláštních sčítacích obvodech, 

• zajišťuje zpracování získaných údajů, k těmto účelům zřídí informační systém 
veřejné správy, 

• zajišťuje zveřejňování výsledků sčítání, 

• zpřístupňuje statistické informace a anonymizované údaje získané ze sčítání podle 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

ČSÚ zřídí informační systém veřejné správy23, který bude sloužit pro uložení vstupních 
údajů v rozsahu údajů získaných pro účely sčítání, pro jejich zpracování, pro přípravu 
předdefinovaných výstupů a pro průběžné zpracovávání specifických výstupů podle 
požadavků uživatelů. V informačním systému veřejné správy budou vedeny i osobní údaje, 
proto bude neveřejný. Podmínky pro jeho provoz stanoví zákon o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021, v souladu s platnými pravidly evropské legislativy upravující ochranu 
osobních údajů a jejich užití pro statistické účely, zejména pak nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a nařízení 223/2009 o evropské statistice, a související národní legislativou. 
Zřízení informačního systému veřejné správy pro uložení dat SLDB 2021 je zároveň 
i jednou z nutných podmínek pro budoucí realizaci výhradně administrativního sčítání bez 
nutnosti celoplošného terénního šetření. 
Na přípravě a provedení sčítání spolupracuje ČSÚ s dotčenými subjekty, jež mu především 
poskytují požadovaná data a metadata z administrativních zdrojů, které vlastní či spravují, 
včetně související informační a metodické podpory. ČSÚ dále spolupracuje při hledání 
prostor pro zřízení dislokovaných pracovišť SLDB s ÚZSVM a příslušnými obcemi. 
Vybrané ústřední správní úřady rovněž poskytují ČSÚ součinnost při vymezování sčítacích 
obvodů v objektech, zařízeních či úřadech v ČR i v zahraničí, které vlastní či spravují a 
zajišťují přípravu a provedení sčítání osob s trvalým pobytem v ČR, pobývajících v těchto 
objektech. 
 

                                            
23 z. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNARLLPW7J)



22 
 

b) Ministerstvo vnitra:  

• poskytuje ČSÚ příslušné údaje z vymezených AZD pro přípravu a provedení sčítání 
– ROB, AISEO, CIS, rejstřík státních zaměstnanců, 

• spolupracuje s ČSÚ při metodickém řízení krajů, hlavního města Prahy a obcí, 

• zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Policie České republiky, 
včetně příslušníků Policie České republiky působících v zahraničí, a u osob 
ubytovaných v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců, 

• zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Bezpečnostní informační 
služby. 

c) Ministerstvo financí (prostřednictvím GFŘ): 

•   poskytuje ČSÚ údaje z přiznání k dani z příjmu fyzických osob,  

•   poskytuje ČSÚ údaje z přílohy 1 k vyúčtování daně ze závislé činnosti, 

•   poskytuje ČSÚ údaje z přiznání k dani z nemovitých věcí. 
d) Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

• poskytuje ČSÚ údaje z informačních systémů zaměstnanosti, dávky a integrovaná, 
podpůrná a provozní data, 

• poskytuje ČSÚ údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb, 

• koordinuje spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení za účelem 
poskytnutí údajů obsažených v Integrovaném informačním systému České správy 
sociálního zabezpečení Českému statistickému úřadu. 

e) Ministerstvo zdravotnictví zastřešuje spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
za účelem poskytnutí údajů obsažených v centrálním registru pojištěnců. 

f) Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje sčítání v zařízeních Vězeňské služby České 
republiky a u hromadně ubytovaných zaměstnanců Vězeňské služby. 

g) Ministerstvo obrany zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných vojáků z povolání, 
včetně jednotek působících v zahraničí. 

h) Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání osob, které mají trvalý pobyt v České 
republice, a které v rozhodném okamžiku působí na zastupitelských úřadech České 
republiky, včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi žijí v zahraničí ve společné 
domácnosti. 

i) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ČSÚ výběr údajů ze školských 
matrik škol různého stupně, sdružených údajů matrik studentů (položky odpovídající 
rozsahu vzorku dat poskytnutého pro testování v rámci přípravy SLDB) a z rejstříku 
škol a školských zařízení. 

j) Český úřad zeměměřický a katastrální: 

• poskytuje ČSÚ digitalizované mapové podklady (ve formě souborů dat a vzdáleného 
přístupu k webovým mapovým službám) pro územní část přípravy, terénní práce 
a publikaci výsledků, 

• poskytuje ČSÚ údaje z Registru územních identifikací adres a nemovitostí včetně 
lokalizační složky a identifikace staveb pro rodinnou rekreaci,  
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• poskytuje ČSÚ údaje z Informačního systému katastru nemovitostí včetně 
identifikace vlastníků domů a (bytových) jednotek. 

k) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: 

• poskytuje ČSÚ údaje z Centrálního registru administrativních budov, 

• spolupracuje s Českým statistickým úřadem při výběru vhodných provozních prostor 
a kancelářských prostor pro zřízení dočasných pracovišť ČSÚ pro přípravu 
a provedení sčítání.  

l) Generální finanční ředitelství poskytuje ČSÚ data z automatizovaného daňového 
informačního systému. 

m) Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje ČSÚ údaje obsažené v Integrovaném 
informačním systému České správy sociálního zabezpečení (údaje o pojistných 
vztazích, o poživatelích důchodů a o poživatelích peněžité pomoci v mateřství). 

n) Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje ČSÚ údaje z centrálního registru pojištěnců 
veřejného zdravotního pojištění, vedeného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

 
Ústřední správní úřady vyjmenované pod písmeny b), f) až h) poskytují ČSÚ součinnost při 
vymezování sčítacích obvodů v objektech a zařízeních v jejich vlastnictví či správě, které 
tvoří samostatné sčítací obvody. Ústřední správní úřady vyjmenované pod písmeny a), b), f) 
až h) jmenují sčítací komisaře působící ve sčítacích obvodech spadajících do jejich 
kompetence.  
Data z požadovaných administrativních zdrojů Ministerstva vnitra budou poskytnuta za celé 
území republiky ve třech výdejích, pro provedení pilotního sčítání, před vlastním sčítáním - 
omezený počet ukazatelů - pro přípravu a řízení terénních prací a dále data k rozhodnému 
okamžiku pro vlastní sčítání. Data z požadovaných administrativních zdrojů spolupracujících 
subjektů vyjmenovaných pod písmeny d), i), l), m), n) budou poskytnuta ve dvou úplných 
výdejích za území celé republiky (pro pilotní sčítání, plánované na podzim roku 2019 a pro 
vlastní sčítání v roce 2021). 
Působnost ústředních orgánů je formulována v účelové návaznosti na potřeby sčítání 
a v souladu s jeho záměrem maximálně využít existující administrativní zdroje dat a co 
nejvíce tak redukovat administrativní zátěž kladenou na fyzické osoby. Výdaje dotčených 
subjektů spojené se sčítáním budou hrazeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa.  
Povinnosti krajů, hlavního města Prahy a obcí při sčítání  
Kraje a hlavní město Praha (dále jen "kraje") spolupracují s Českým statistickým úřadem : 

• při územní přípravě sčítání, 

• při vyhledávání vhodných prostor pro zřízení dočasných pracovišť ČSÚ pro přípravu 
a provedení sčítání, 

• při zajišťování informovanosti veřejnosti za účelem řádného průběhu sčítání. 

Obce:  

• ověřují seznamy vybraných budov s přiděleným číslem domovním na území obce, 
včetně jejich atributů a lokalizace, které vykazují zjevné nekonzistence nebo existují 
důvodné pochybnosti o jejich správnosti, vyjadřují se k vymezení a popisu 
základních sídelních jednotek, 
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• spolupracují při vyhledávání vhodných prostor pro zřízení dočasných dislokovaných 
pracovišť ČSÚ pro přípravu a provedení sčítání24, 

• informují ČSÚ o potenciálně problémových lokalitách a lokalitách s vysokým 
podílem cizinců, 

• informují ČSÚ o případné potřebě sčítacích formulářů a vysvětlivek v cizojazyčných 
mutacích a o počtech obyvatel hlášených k trvalému pobytu na adresách obecních 
a městských úřadů, 

• zajišťují informovanost občanů o významu, době a způsobu provedení sčítání, 
zveřejňují Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů a seznam sčítacích komisařů 
působících na území obce způsobem v místě obvyklým. 

Obce s rozšířenou působností vedle výše uvedených činností projednávají ve správním řízení 
případné přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o sčítání. 

Příprava a provedení sčítání je výkonem přenesené působnosti. Stanovení úkolů obcím, 
krajům a hlavnímu městu Praze zákonem je v souladu s právním řádem25). Obcím, krajům 
a hlavnímu městu Praze náleží účelová dotace na krytí výdajů spojených s přípravou 
a provedením sčítání z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Výše dotace 
bude stanovena tak, aby odrážela co nejpřesněji předpoklad vynaložených výdajů na zajištění 
sčítání. Podmínky čerpání účelové dotace stanoví Ministerstvo financí v dohodě s Českým 
statistickým úřadem. Spolupráci obcí při statistických zjišťováních u fyzických osob upravuje 
i § 14 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.6 Správní trestání 
 
Úprava správního trestání za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona 
vychází z komplexní právní úpravy přestupků obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a v souvisejícím zákoně č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, účinných od 1. 7. 2017. 
Zakládá se na obvyklých zásadách:  
- sankcemi bude postihováno nesplnění uložených povinností,   
- formou sankcí bude pokuta, 
- výše sankcí bude odstupňována podle závažnosti přestupku a omezena horní hranicí, 

základním kritériem pro stanovení horní hranice výše sankce bude závažnost veřejného 
zájmu, chráněného právním předpisem.  

Speciální právní úprava některých přestupků fyzických a právnických osob, sčítacích 
komisařů a jiných fyzických osob, které se v souvislosti s prováděním sčítání 
a zpracováváním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, je předpokládána 
v navrženém zákoně o sčítání v roce 2021 obdobně jako v zákoně č. 296/2009 Sb., o sčítání 

                                            
24) Dočasnými dislokovanými pracovišti ČSÚ pro přípravu a provedení sčítání se rozumí dislokovaná pracoviště zřizovaná na 
úrovni vybraných okresů, která budou uvedena do provozu zhruba dva roky před sčítáním, a jejichž činnost bude ukončena 
do půl roku po ukončení sčítání. Vedle jejich klíčové role při zabezpečování přípravy a provedení sčítání, zahrnují i 
součinnost a komunikaci s obcemi. 
25) Čl. 105 Ústavy České republiky, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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lidu, domů a bytů v roce 2011, neboť zákonné povinnosti uložené těmto osobám při sčítání 
jsou rovněž obdobné: 

• Fyzická osoba, která převzala od sčítacího komisaře sčítací formuláře, se dopustí 
přestupku tím, že převzaté sčítací formuláře nepředá povinným osobám. 

• Fyzická nebo právnická osoba se jako správce zařízení, které netvoří samostatný sčítací 
obvod, dopustí přestupku tím, že nepředá k vyplnění sčítací listy nebo neprovede zápis 
údajů do sčítacího formuláře za osobu, která z objektivních důvodů není schopna takový 
zápis učinit sama. 

• Fyzická osoba, která podléhá sčítání, se dopustí přestupku tím, že v určeném termínu 
neodevzdá úplně, přesně a pravdivě vyplněný sčítací formulář ČSÚ. Odevzdáním se 
rozumí osobní předání listinného formuláře sčítacímu komisaři nebo ČSÚ nebo zaslání 
elektronického formuláře stanoveným způsobem. 

• Fyzická nebo právnická osoba se jako zákonný zástupce nebo opatrovník nezletilého 
nebo osoby s omezenou svéprávností, která podléhá sčítání, se dopustí přestupku tím, že 
neposkytne nebo nesdělí údaje za tyto osoby. 

Sčítací komisař a jiné fyzické osoby, které se v souvislosti s prováděním sčítání 
a zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, se dopustí přestupku tím, že 
poruší povinnost mlčenlivosti. 
Sčítací komisař se dopustí přestupku tím, že nezajistí ochranu vyplněných sčítacích formulářů 
a údajů v nich uvedených před jejich odcizením, ztrátou, poškozením, zničením nebo jiným 
zneužitím anebo zneužije informace získané v souvislosti s výkonem funkce sčítacího 
komisaře ve svůj prospěch. 
Za uvedené přestupky sčítacích komisařů a jiných fyzických osob, které se v souvislosti 
s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, je 
navrhováno uložit pokutu. 
K projednání přestupků jsou v prvním stupni příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, v jejichž správním obvodu byl přestupek spáchán. Odvolacím orgánem je krajský 
úřad, popř. Magistrát hlavního města Prahy.  
Jiná porušení povinností v souvislosti se sběrem a zpracováním údajů při sčítání lze stíhat 
např. podle § 25 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů (porušení mlčenlivosti zaměstnancem Českého statistického úřadu nebo jiného 
orgánu vykonávajícího státní statistickou službu, tj. např. ústředního správního úřadu 
zabezpečujícího sčítání v jemu podléhajících sčítacích obvodech), případně podle právního 
předpisu, který upravuje zpracování osobních údajů. 
 

4. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ 
 
4.1 Povinnost zachovávat mlčenlivost 
 
Povinnost zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv zjištěných údajích mají všechny fyzické i 
právnické osoby, které se zúčastní provedení sčítání a zpracování jeho výsledků. Fyzické 
osoby musí mít složen slib mlčenlivosti, jehož text stanoví zákon. Osoby, jež nesložily slib 
mlčenlivosti, se nesmějí účastnit výše uvedených činností. Povinnost mlčenlivosti nezaniká 
uplynutím času. 
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Povinnost zachovávat mlčenlivost mají i všechny další osoby, které nemají složen slib 
mlčenlivosti, ale s údaji zjišťovanými při sčítání se seznámily například náhodně (nález 
ztracených vyplněných formulářů apod.). 

Porušení slibu mlčenlivosti je sankcionováno. 
 
 
4.2 Kontrolní činnost 
 
Kontrolní činnost při přípravě a provedení sčítání, sběru dat a jejich zpracování provádí 
v první řadě ČSÚ jako hlavní gestor celého projektu sčítání. Další ústřední správní orgány 
provádějí kontrolu činností podle své věcné příslušnosti. 
 
 
4.3 Přechodná ustanovení 
 
Zákon nepředpokládá přechodná období. 
 
 
4.4 Zmocňovací ustanovení 
 
Český statistický úřad vydá k provedení zákona vyhlášku, která upraví zejména: 

• vzor sčítacího formuláře, 

• vzor průkazu sčítacího komisaře a způsob vydání průkazu, 

• formu přístupu k elektronickým formulářům, způsob prokazování oprávněnosti přístupu 
k nim, formu elektronického ověření odesílaných formulářů a potvrzení o jejich přijetí 
Českým statistickým úřadem. 

Datum účinnosti vyhlášky se předpokládá k 1. 6. 2020. Předmět úpravy bude ovlivněn 
vyhodnocením přípravné fáze sčítání.  
 
 
4.5 Účinnost 
 
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. 
 
 
C. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM 

POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Navrhovaná právní úprava vychází z požadavku garantování základních lidských práv 
a svobod stanovených v článku 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého povinnosti 
mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 
práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 
základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. 
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
Na základě schváleného věcného záměru zákona vypracuje ČSÚ (v postavení jiného 
ústředního orgánu státní správy) návrh zákona. Další legislativní postup bude vycházet 
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z článku 41 Ústavy, podle kterého je vláda oprávněna podat návrh zákona Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR.   
 
 
D. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PRÁVEM 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE, 
OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 
A MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, KTERÝMI JE ČESKÁ REPUBLIKA 
VÁZÁNA  

 
 
Navrhované řešení je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
a to včetně Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované ve Sbírce 
zákonů pod číslem 209/1992 Sb.). Navrhovaná právní úprava zachovává právo občana na 
soukromý a rodinný život a obydlí, a proto není v rozporu ani s čl. 8, který zaručuje právo na 
respektování rodinného a soukromého života. 
Navrhovaný věcný záměr zákona nijak nekoliduje se závazky vyplývajícími pro Českou 
republiku z jejího členství v Evropské unii. 
Sčítání lidu, domů a bytů je v pravomoci jednotlivých členských států a z úrovně EU je pouze 
koordinováno za účelem zajištění srovnatelnosti údajů a sestavení spolehlivých přehledů na 
úrovni Společenství. Zvolená varianta není v rozporu s právním základem evropské statistiky 
stanoveným článkem 338 Smlouvy o fungování Evropské Unie ve znění Lisabonské smlouvy 
(publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 111/2009 Sb. m. s.) a principy 
Kodexu evropské statistiky týkající se kvality, správné metodiky, nákladové efektivnosti, 
relevance, přesnosti a spolehlivosti, koherence a srovnatelnosti. Údaje o obyvatelstvu 
a událostech přirozené měny napomáhají při dodržování právních předpisů EU, hodnocení 
politik EU a srovnávání výsledků vnitrostátních politik na evropské úrovni, proto je zcela 
nezbytné, aby výchozí údaje byly srovnatelné na evropské úrovni, a to při plném respektování 
práva na soukromý a rodinný život a práva na ochranu osobních údajů dle čl. 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie. 
Předložený návrh je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009, ze dne 11. března 2009, o evropské statistice, které 
představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení, která jsou závazná v celém 
rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech Evropské unie.  
Zvolené řešení nové právní úpravy není v rozporu ani s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi společenství a o volném pohybu těchto 
údajů. Čl. 4 nařízení stanoví, že osobní údaje musejí být zpracovány korektně a zákonným 
způsobem, mohou být shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní 
a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely. Další zpracování 
pro historické, statistické nebo vědecké účely není považováno za neslučitelné, pokud správce 
poskytne vhodná ochranná opatření, zejména zajistí, aby údaje nebyly zpracovávány 
k žádnému jinému účelu ani použity k podpoře opatření či rozhodnutí o konkrétní osobě. 
Osobní údaje musejí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro 
které jsou shromažďovány anebo dále zpracovávány. Musí být přesné, a je-li to nezbytné, 
i aktualizované. Musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje 
s ohledem na účely, pro které byly shromažďovány nebo dále zpracovávány, byly vymazány 
nebo opraveny. Musejí být uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po 
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dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu, pro který jsou shromažďovány nebo dále 
zpracovávány, s výjimkou údajů pro historické, statistické či vědecké účely, které mohou být 
uchovávány i po dobu delší, pokud je u nich stanoveno, že budou uchovávány pouze 
v anonymní podobě nebo, není-li to možné, budou skladovány pouze, pokud totožnost 
subjektu údajů bude zašifrována. Tyto údaje však v žádném případě nelze použít k jinému než 
výslovně uvedenému účelu historickému, vědeckému nebo statistickému. 
 

 
E. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ 
ROZPOČTY A NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 
SOCIÁLNÍ DOPADY A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

 
 

Realizace sčítání si vyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet. Základní informace 
o předpokládaných finančních nákladech SLDB 2021 jsou uvedeny v příslušné kapitole 
Návrhu, obsažené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). Některé přípravné 
práce, zejména příprava studie proveditelnosti, již probíhají. Výdaje jsou kryty z rozpočtu 
Českého statistického úřadu, bez navýšení počtu zaměstnanců. Počínaje rokem 2018 je však 
již potřebné zvyšování kapacit a krytí nabíhajících výdajů na vlastní přípravu sčítání v centru 
i v regionech z prostředků účelově určených na financování SLDB 2021. 
Většina výdajů bude financována prostřednictvím rozpočtové kapitoly ČSÚ. Největší objem 
budou představovat výdaje na terénní práce včetně zajištění distribuce a sběru sčítacích 
formulářů a souvisejících informačních materiálů ve sčítacích obvodech a výdaje na 
zpracování výsledků. Pro přípravu a realizaci pilotního sčítání i pro organizační a personální 
zabezpečení reálného sčítání budou, stejně jako při SLDB 2011, dále zřízena dočasná 
pracoviště na krajích a ve vybraných okresech a v etapě zpracování výsledků navíc ještě 
dočasná centrální pracoviště pro pořízení vstupů, kontroly a pro zpracování výsledků. 
K posílení personálních kapacit dojde i v ústředí ČSÚ, především v letech 2019-2021. 
Kapitálové výdaje si vyžádá zavedení některých nových služeb (např. elektronická 
komunikace s respondenty a sčítacími komisaři) a vývoj a nákup programového vybavení 
(především aplikací pro provedení sčítání a zpracování jeho výsledků), včetně licenčních 
poplatků pro zajištění zpracování dat sčítání a tvorbu výstupů apod. 
Nutné jsou výdaje na pronájem kancelářských prostor včetně vybavení pro dočasná 
pracoviště, neboť ČSÚ nemá vlastní objekty v okresech, ani dostatečné prostorové rezervy na 
svých pracovištích v krajích a v ústředí. Výdaje spojené se zřízením a provozem dočasných 
pracovišť Českého statistického úřadu budou realizovány formou věcných výdajů na 
pronájem zařízení a na nákup služeb.  
Výdaje Českého statistického úřadu v letech 2016 a 2017 byly a jsou kryty z běžného 
rozpočtu úřadu.  
Celkově budou činit v letech 2018 až 2023 výdaje z rozpočtové kapitoly 345 – Český 
statistický úřad 2 156,8 mil. Kč v cenách roku 2017.  
Výdaje ostatních ústředních orgánů jsou převážně dvojího druhu. Větší část tvoří výdaje 
související s předáním vybraných dat z jejich zdrojů Českému statistickému úřadu pro 
přípravu a provedení sčítání (23,4 mil. Kč). Zbytek představují výdaje na provedení vlastního 
sčítání v resortních objektech a zařízeních (10,6 mil. Kč). Celková výše běžných výdajů činí 
24 mil. Kč a 10,2 mil. Kč tvoří kapitálové výdaje (vše v cenách roku 2017). 
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Pokud jde o výdaje krajů a obcí, nepředpokládá se, že by provedení sčítání vyžadovalo 
v rozpočtech samosprávy kapitálové výdaje. Krytí běžných výdajů územních samosprávných 
celků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa je součástí návrhu rozpočtu sčítání 
v roce 2021. Výdaje budou financovány formou účelové dotace, jejíž čerpání upraví společná 
směrnice vydaná Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem. Čerpání běžných 
výdajů krajů a obcí je plánováno v letech 2020 a 2021 v souvislosti s územní přípravou, 
a především s poskytnutím součinnosti ČSÚ při vlastním provedení sčítání v terénu. Celkové 
výdaje orgánů územní samosprávy na SLDB 2021 se odhadují na 33 mil. Kč.  
Jak vyplývá z předchozích údajů, celkové odhadované výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 
2021 budou činit 2,224 mld. Kč (v cenách roku 2017). Výdaje budou rozloženy do období 
2018 až 2023 s vrcholem v letech 2020 a 2021, kdy proběhne největší část časově 
koncentrovaných prací vyžadujících dočasné zvýšení počtu zaměstnanců a věcných výdajů.  
 
Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (v mil. Kč, v cenách roku 2017) 

Položka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 

ČSÚ 

Běžné výdaje 33,0 159,2 376,0 
1 

218,0   119,6    36,0 
 1 

941,8 

Kapitálové výdaje   12,0   56,0   132,0 
      

15,0     
     

215,0 

Výdaje ČSÚ celkem 45,0 215,2 508,0 
1 

233,0   119,6    36,0 
  2 

156,8 

Výdaje ostatních ústředních orgánů (běžné výdaje) 

Ministerstvo vnitra           1,1     
        

1,1 

Ministerstvo financí       2,0    0,5       
        

2,5 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí       3,0    2,0       

        
5,0 

Česká správa sociálního 
zabezpečení 

   

0,7 

  

0,7 

Ministerstvo zahraničních věcí            0,4     
        

0,4 

Ministerstvo obrany            7,5     
        

7,5 

Ministerstvo spravedlnosti            1,8     
        

1,8 

Český úřad zeměměřický a 
katastrální       2,0    2,0      1,0     

        
5,0 
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Běžné výdaje celkem 

 

7,0 4,5 12,5 

  

24,0 

Výdaje ostatních ústředních orgánů (kapitálové výdaje) 

Česká správa sociálního 
zabezpečení       5,0    5,2       

      
10,2 

Výdaje ostatních ústředních 
orgánů celkem     12,0    9,7    12,5     

      
34,2 

Všeobecná pokladní správa (kraje a obce) 

Běžné výdaje celkem       12,4    20,6     
      

33,0 

Souhrn rozpočtových výdajů 

Běžné výdaje 33,0 166,2 392,9 
1 

251,1   119,6    36,0 
1 

998,8 

Kapitálové výdaje   12,0   61,0   137,2 
      

15,0 

  

    
225,2 

Výdaje úhrnem 45,0 227,2 530,1 
1 

266,1   119,6    36,0 
2 

224,0 

 

Výdaje na sčítání v roce 2011 v České republice byly rozpočtovány ve výši 2,65 mld. Kč, 
skutečně čerpáno pak bylo zhruba 2,27 mld. Kč, tedy asi 225 Kč na 1 obyvatele. Po započtení 
inflace a přepočtu na ceny roku 2017 by se tyto skutečné náklady pro sčítání 2021 (pokud by 
nedošlo ke změnám koncepce sčítání a jeho provedení) zvýšily na více než 2,85 mld. Kč26). 
V předkládaném rozpočtu sčítání 2021 jsou srovnatelné náklady odhadovány na 2,22 mld. Kč, 
čímž dochází k faktické úspoře zhruba 630 mil. Kč, tj. o více než 22 %. Tyto úspory jsou 
umožněny jednak celkovou modernizací a racionalizací způsobu provedení sčítání, jednak 
chystanými technologickými a organizačními změnami. Větší úspory není možné dosáhnout 
v podmínkách, kdy je nutné kvůli neexistenci podstatné části administrativních zdrojů 
provádět celoplošné terénní šetření.  
Návrh věcného záměru nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž pro podnikatele 
s výjimkou povinnosti uložené vlastníkům/správcům hromadných ubytovacích zařízení (viz 
Úkoly a povinnosti při sčítání). Kladnými dopady sčítání na podnikatelské prostředí jsou 
veřejné zakázky, které budou s přípravou a provedením sčítání souviset. Pozitivním dopadem 
realizace sčítání bude rovněž vytvoření dočasných pracovních míst. 
Dalším kladným dopadem je možnost využití výsledků sčítání podnikatelskými subjekty. 
Tyto výsledky představují obsáhlý informační potenciál, týkající se především tržního 
a spotřebitelského prostředí. 
 
 

                                            
26) Přepočet výdajů byl proveden zvlášť za osobní a ostatní výdaje s použitím koeficientů růstu hrubých mezd a inflace 
v jednotlivých letech. 
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F. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 
K ZÁKAZU DISKRIMINACE A K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

 
 

Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup. Povinnosti jsou stanoveny pro 
všechny občany ČR s trvalým pobytem bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické 
příslušnosti. Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod (publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb.).  
Český statistický úřad při výkonu činností podle tohoto návrhu zákona bude zpracovávat 
relevantní individuální údaje za účelem zpracování statistických informací, jak to vyplývá 
z působnosti tohoto úřadu. Předložený návrh věcného záměru zákona počítá se sběrem 
některých osobních údajů a realizuje pouze oprávnění ČSÚ, která vyplývají z § 12 zákona 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Společný právní rámec 
pro oblast sčítání lidu, domů a bytů je stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Předkládaný návrh zákona není s tímto 
nařízením v rozporu. Návrh zákona předpokládá, stejně jako při minulých sčítáních, 
shromažďování osobních údajů, a to při respektování výše uvedených předpisů. Ve všech 
fázích přípravy sčítání, sběru, zpracování údajů a publikace výstupů jsou respektována 
ustanovení národního právního předpisu v oblasti zpracování osobních údajů. 
S ohledem na ochranu osobních údajů, potřeby zpracování a zajištění kvality dat budou data 
uchovávána a zpracovávána v informačním systému veřejné správy po dobu prokazatelné 
existence statistického účelu. 
Anonymizované záznamy z databáze bude možné poskytnout subjektům mimo ČSÚ za 
podmínek definovaných českými a evropskými právními předpisy k vědeckým účelům. 
Osobní údaje budou uloženy také v informačním systému veřejné správy, viz část Působnost 
Českého statistického úřadu při sčítání. 
Navrhované řešení bude posuzováno v kontextu pravidel vyplývajících z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 
G. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK (CIA) 

 
 

V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních pravidel vlády provedl předkladatel 
zhodnocení korupčních rizik, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment); 
Metodika hodnocení korupčních rizik).  
 
1. PŘIMĚŘENOST 
 
Návrh věcného záměru zákona vychází z předpisů EU, konkrétně z požadavků stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008, o sčítání 
lidu, domů a bytů, a má za cíl toliko upravit proces SLDB 2021 takovým způsobem, aby 
odpovídal současným požadavkům na sběr a zpracování statistických dat. Rozsah zákona 
a forma jeho provedení nepřekračuje v žádném ohledu nezbytně nutnou množinu vztahů, 
které je v této souvislosti nutné upravit.  
 
Návrh věcného záměru se dotýká kompetencí orgánů veřejné správy, zejména Českého 
statistického úřadu, který má za úkol získávat a zpracovávat údaje pro statistické účely 
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a poskytovat statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti 
a do zahraničí. Rovněž zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve 
vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Návrh věcného záměru zákona je plně v souladu 
s těmito úkoly, když pouze upřesňuje konkrétní požadavky pro provedení SLDB 2021 jako 
akce zásadního vnitrostátního i mezinárodního významu.  
Návrh věcného záměru zákona lze v souladu s výše uvedeným označit jako přiměřený. 
 
2. EFEKTIVITA 
 
Navrhovaná právní úprava umožňuje zefektivnění provedení sčítání lidu, domů a bytů 
zavedením možnosti splnit zákonnou povinnost elektronickou formou bez kontaktu se 
sčítacím komisařem, nasazením moderních technologií v práci sčítacích komisařů 
a racionalizací obsahu sčítání. 
 
3. ODPOVĚDNOST 
 
Z návrhu věcného záměru zákona je zřejmé, že hlavní část povinností a odpovědnosti za 
splnění cílů zákona nese Český statistický úřad. Tímto nedochází k neefektivnímu a obtížně 
definovatelnému rozdělení jednotlivých úkolů. Tyto jsou naopak soustředěny k jednomu 
subjektu, který byl k jejich plnění v obecné rovině přímo zřízen právními předpisy a právní 
předpisy také upravují jeho činnost (především zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů). Individuální odpovědnost jednotlivých osob 
a zaměstnanců ČSÚ je pak upravena zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp. v zákoně 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ve vnitřních předpisech ČSÚ.  
V souladu s výše uvedeným je dle návrhu věcného záměru rovněž jednoznačně možné určit 
osoby odpovědné za konkrétní rozhodnutí. 
 
4. KONTROLNÍ MECHANISMY 
 
Návrh zákona nevytváří žádnou novou organizační strukturu, která by vyžadovala vytvoření 
nových kontrolních mechanismů. Navrhovaná právní úprava konkrétně upravuje role 
jednotlivých účastníků. V rámci kontrolních mechanismů bude využito již existujících 
kontrolních metodik. Ve vztahu k vnitřní kontrole budou respektovány vnitřní kontrolní 
mechanismy dotčených resortů. Z hlediska systému kontroly bude postupováno podle zákona 
o finanční kontrole. 
 
5. TRANSPARENCE A OTEVŘENÁ DATA 
 
Návrh věcného záměru zákona nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vybraná data ze 
SLDB 2021 budou dostupná také v otevřených formátech včetně registrace datových sad 
v Národním katalogu otevřených dat. Veškeré smlouvy uzavřené v souvislosti s plněním 
úkolů vyplývajícím z tohoto zákona budou zveřejněny v souladu s pravidly dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
6. DOBRÁ PRAXE 

 
Navrhovaná právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí. Postupy, procesy a sankce v ní 
odpovídají srovnatelné legislativě. Návrh zákona přináší některá nová inovativní řešení, tyto 
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se však týkají především konkrétního technického provedení sčítání a nemají vliv na případná 
korupční rizika. 
 
7. KRITÉRIUM KORUPČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
V návrhu jsou upraveny oblasti, při kterých teoreticky může vznikat prostor pro korupční 
jednání, v tomto případě to je zadávání veřejných zakázek a projednávání přestupků. Nejvíce 
veřejných zakázek bude jako veřejný zadavatel realizovat ČSÚ, který se při jejich zadávání 
řídí nejen relevantními právními předpisy, ale i příslušnými vnitřními.  
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy stanoví, že úředník či zaměstnanec 
veřejné správy je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení 
jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se hodnověrným 
způsobem dozvěděl. 
 
8. ZÁVĚR HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
 
V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA lze konstatovat, že vybraná 
varianta věcného záměru splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. 
Návrh zákona se shoduje se známou dobrou praxí a neznamená zvýšení korupčních rizik 
oproti stávajícímu stavu legislativy národní i mezinárodní a ve srovnání s předchozí právní 
úpravou. 
 
 
H. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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