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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

V. 

 

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně ČSÚ č. j. 2239/2017-01 dne 27. 9. 2017, s termínem dodání stanovisek do 19. 10. 2017. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 

emailem ze dne 6. 11. 2017 

Olga Kastlová 

 

Odbor strategie 

tel.  22 51 31 439 

fax. 22 51 31 673 

e-mail olga.kastlova@mdcr.cz 

  

 

 

1. I když Ministerstvo dopravy nemělo připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení ke SLDB 2021, po důkladné 

analýze bychom uvítali ponechání dopravních ukazatelů, které se nedají v podstatě zjistit jiným způsobem a z kterých lze 

odvodit určitý rámec pravidelného dopravního chování obyvatel ČR, v plánovaném sčítání i v roce 2021.  Jedná se o výstupy 

získané pomocí ukazatelů Dopravní prostředek, Doba trvání dojížďky, Frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

které MD využívá pro analýzy v rámci strategických dokumentů resortu dopravy. 

  

Zároveň bych Vás ráda poprosila, aby MD bylo přizváno k projednávání této záležitosti. 

 

Částečně akceptováno. 

 
V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním.  

 

S ohledem na vysoký projevený zájem 

připomínkových míst o zjišťování některých 

charakteristik dojížďky však ČSÚ akceptuje 

zjišťování (vedle místa pracoviště nebo školy) 

frekvence dojížďky z místa obvyklého bydliště do 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

místa pracoviště nebo školy a zjišťování dopravního 

prostředku, vztaženého tentokrát pouze k osobám 

s denní frekvencí dojížďky do místa pracoviště nebo 

školy. Otázky na frekvenci a dopravní prostředek tak 

budou doplňující informací k zjišťovaným tokům. 

S ohledem na omezené místo na sčítacím formuláři 

však dopravní prostředek nelze zjišťovat ani 

zpracovávat pro nedenní dojížďku ani pro 

každodenní cestu do zaměstnání (školy) z případného 

(neznámého) místa přechodného bydliště. Zjišťování 

doby trvání cesty do zaměstnání či školy je však 

spojeno s výraznými metodickými problémy a 

nejednoznačným chápáním otázky respondenty. 

Současně lze takový údaj pomocí dostupných 

programových vybavení odvodit z údajů o 

dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

2.   Ministerstvo financí 

Č. j. MF-27669/2017/1403-4 

 

Ing. Michaela Kopajová, 

oddělení 2503 - Strategické řízení 

správy daní  a cel 

tel.: 257 04 2542 

e-mail: 

Michaela.Kopajova@mfcr.cz  

 

Zuzana Klinderová, oddělení 

1403 - Financování dalších 

oblastí neziskové sféry 

tel.: 257 04 3434 

e-mail: 

Zuzana.Klinderova@mfcr.cz 

 

 

2. Zásadní připomínky: 
 

K části III. materiálu, bod B. Návrh věcného řešení: 
 

1. Generální finanční ředitelství dopisem ze dne 16. února 2016 adresovaným ředitelce Sekce demografie a sociálních 

statistik ČSÚ a dopisem ze dne 3. března 2016 adresovaným předsedkyni ČSÚ požádalo prolomení povinnosti mlčenlivosti 

správce daně ve prospěch ČSÚ za účelem sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 do návrhu věcného záměru zákona o sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021. Návrh věcného záměru zákona předložený ČSÚ do vnitřního připomínkového řízení tento 

požadavek nereflektuje. Vzhledem k tomu, že v současné době povinnost GFŘ poskytnout ČSÚ údaje za účelem sčítání, 

které jsou zároveň chráněné povinností mlčenlivosti správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, je zakotvena pouze v právu EU, avšak nikoliv již na vnitrostátní úrovni, požaduje GFŘ, aby návrh 

věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 výslovně obsahoval prolomení povinnosti mlčenlivosti 

správce daně ve prospěch ČSÚ za účelem sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Na jednání resortů s ČSÚ konaného dne 29. 

11. 2016 MF rovněž uplatnilo připomínku, že už ve věcném záměru požaduje doplnit klauzuli o prolomení daňové 

mlčenlivosti při poskytování individuálních dat vůči orgánům ČSÚ. Tato informace není ve věcném záměru zahrnuta a 

žádáme o její doplnění. Dále bylo dohodnuto, že bude prolomení mlčenlivosti zahrnuto i v rámci příslušného paragrafu 

zákona o SLDB.  

 

Akceptováno. 
 

V části III. materiálu, bodu B. Návrh věcného řešení 

bude na závěr kapitoly 4.1 Povinnost zachovávat 

mlčenlivost doplněn následující text: 

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, 

poskytne-li správce daně Českému statistickému 

úřadu údaje o povinných osobách získané při správě 

daní v rozsahu nezbytném pro účely přípravy, 

provedení a zpracování SLDB 2021.  

3. 2. Zveřejňování výsledku sčítání – požadujeme upřesnit (doplnit) konkrétní způsob zveřejnění výsledků sčítání (zmíněno 

v materiálu na několika místech, viz str. 6 a 21 aj.). 

 

Odůvodnění připomínky: 

V materiálu je uvedeno, že termín (tzv. rozhodný okamžik) bude stanoven v paragrafovaném znění zákona o sčítání lidu, 

domů a bytů;  Český statistický úřad navrhuje tento rozhodný okamžik stanovit v měsíci březnu 2021. Výsledky sčítání 

poskytnou komplexní datovou základnu a budou zveřejněny prostřednictvím veřejné databáze Českého statistického úřadu, 

Vysvětleno. 

 

Zveřejňované výsledky SLDB budou vždy 

definitivní, s výjimkou případů, kdy bude výslovně 

uvedeno jinak (např. budou-li určité publikované 

údaje výslovně označeny jako předběžné). Závazným 

termínem pro zveřejnění údajů o počtech obyvatel 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

internetových stránek ČSÚ, webových stránek Eurostatu, denního a odborného tisku a dalších sdělovacích prostředků. 

Kromě toho bude ČSÚ vytvářet v rámci své působnosti další výstupy na základě specifických požadavků jednotlivých 

uživatelů dat. 

V materiálu však postrádáme bližší údaje týkající se zveřejňování výsledků sčítání, resp. které údaje budou definitivní. Pro 

potřeby majetkových daní je podstatný údaj o počtu obyvatel v členění dle jednotlivých obcí, což je zřejmé z § 6 odst. 4 a 11 

odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, kde pro stanovení této daně se 

vychází z údajů zjištěných při posledním sčítáním lidu. Pro daň z nemovitých věcí je rozhodující stav k 1. lednu zdaňovacího 

období roku, na který je daň stanovována. Proto zveřejnění definitivních výsledků sčítání týkající se počtu obyvatel v obcích 

na území České republiky má pro daň z nemovitých věcí dle citovaného zákona svůj nezastupitelný význam. V materiálu 

však není stanovena lhůta, ve které lze očekávat definitivní údaje týkající se počtu obyvatel jednotlivých obcí na území 

České republiky. V materiálu je uvedeno, že Český statistický úřad, mimo jiné, „zajišťuje zveřejňování výsledků sčítání“, 

což naznačuje, že to bude postupné vyhlašování, např. část může být zveřejněna v roce 2021 a část 2022. Pro účely daně 

z nemovitých věcí a zapracování definitivních výsledků tohoto sčítání počtu obyvatel v jednotlivých obcích do informačního 

systému správce daně, je třeba mít jistotu, že jde skutečně o definitivní výsledky týkající se počtu obyvatel v jednotlivých 

obcích. Z materiálu však nevyplývá, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude tato problematika řešena, zda 

vyhlášené výsledky budou na závěr zveřejněny jako definitivní.  

 

v obcích je termín jejich předání Eurostatu, 

stanovený evropskými právními předpisy k SLDB 

(tento termín je stanoven na 27 měsíců po skončení 

referenčního roku). Ten ČSÚ vnímá jako nejzazší, 

výsledky budou zveřejňovány průběžně, v závislosti 

na postupu zpracování. Doba zpracování výsledků 

bude záviset na řadě aspektů, jako např. úplnost a 

kvalita vstupních údajů (z administrativních zdrojů i 

ze sčítacích formulářů), podílu formulářů vyplněných 

online, parametry IT infrastruktury atd. Termíny 

publikování předdefinovaných výstupů budou 

s předstihem zveřejněny v katalogu produktů. 

 

ČSÚ však dlouhodobě důrazně upozorňuje na 

skutečnost, že zdrojem dat o obyvatelstvu pro daňové 

účely má být základní registr obyvatel, nikoliv sčítání 

lidu a navazující demografická statistika. Podle 

odůvodnění uvedeného při zavádění základních 

registrů by orgány veřejné moci měly využívat pro 

svoji činnost právě údaje ze základních registrů. S 

tím koresponduje i závěr „Analýzy dopadů změny 

zdroje dat o počtu obyvatel na daňové příjmy obcí“ 

zpracované Ministerstvem financí na základě 

usnesení rozpočtového výboru č. 546 ze dne 2. 

listopadu 2016, jež doporučil jako nejvhodnější zdroj 

dat o počtu obyvatel Základní registr obyvatel. 

 

4. 3. str. 6 - čtvrtá odrážka shora: 
Žádáme text přeformulovat takto: 

zpracování výsledků za nejmenší územní detail počínaje statistickými obvody a základními sídelními jednotkami4) a jejich 

sumarizace do obcí, do částí obcí a dalších územních jednotek až po kraje a regiony soudržnosti (NUTS 2)5), 

 

Odůvodnění: 

Pro účely daně z nemovitých věcí je rozhodující členění dle obcí, nikoliv dle částí obce, proto požadujeme výše uvedené 

doplnění, popř. vysvětlení. 

 

Akceptováno. 

 
Překlep (správně má být do obcí, nikoli od obcí) 

opraven. Nově v NVZZ formulováno jako:  

 zpracování výsledků za nejmenší územní detail 

počínaje statistickými obvody a základními sídelními 

jednotkami1) a jejich sumarizace do částí obcí, do 

obcí a dalších územních jednotek až po kraje a 

regiony soudržnosti (NUTS 2), 

 

5. 4.  str. 7 - první  a druhá odrážka odshora 
Žádáme text doplnit, popř. upřesnit, takto: 

všechny fyzické osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na území České 

republiky, a to v součtu i s jeho rozlišením,  

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

přechodný pobyt (ani bydliště vztažené k obvyklému pobytu), a to včetně vhodně zvoleného příznaku důvodu jejich pobytu na 

území ČR  

 

Vysvětleno. 

 

Kapitola 2.1.2 pouze definuje subjekty, které 

podléhají sčítání. U výčtu osob, na které se vztahuje 

sčítání, není doplněné zpřesnění nutné, protože i 

původní text vymezuje popisovanou množinu osob 

s trvalým nebo povoleným přechodným pobytem 

jednoznačně. Pokud jde ale o zpracování a 

                                                     
1) § 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

publikování výsledků sčítání, budou údaje o osobách 

k dispozici i v navržené struktuře – tedy celkové 

počty i rozlišení podle druhu pobytu. 

 

Formulace týkající se dalších fyzických osob, které 

na území České republiky v rozhodný okamžik 

pobývají a nemají zde trvalý nebo povolený 

přechodný pobyt, definuje druhou množinu osob, 

která rovněž podléhá sčítání. Zda budou některé 

z těchto osob zahrnuty i do obvykle bydlícího 

obyvatelstva, bude určeno až zpracováním dat. 

Důvod pobytu na území ČR se nezjišťuje a není ani 

nutnou podmínkou pro určení obvyklého pobytu.  

 

6. 5.  str. 11 až 12 – písmeno b)  
část vymezení obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2021, písmeno b) za domy 

V současné době jsou možnosti doplnění potřebných údajů a dat o domech z administrativních zdrojů, dle našeho názoru 

nereálné, protože RÚIAN ani RSO nejsou systematicky vedeny. Konkrétně v RÚIAN řada údajů chybí či je vyplněna 

nesprávně. V obou registrech není zajištěna dostatečná kontrola správnosti a úplnosti dat.  

 

 

 

 

 

 

 

Údaje z databáze GFŘ nemusí, vzhledem k tomu, že jsou poskytovány a vyplňovány vlastníky domů a bytů, vždy 

korespondovat se skutečností. Kontrola jejich správnosti a úplnosti je věcí kapacitních možností pracovníků územních 

pracovišť finanční správy.  

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme zvolit kombinovaný způsob získání výše uvedených údajů a dat, tedy 

z administrativních zdrojů, i od respondentů. 

 

Vysvětleno. 
 

Statistický registr sčítacích obvodů a budov (v gesci 

ČSÚ) je veden systematicky a má pro statistický účel 

dostatečnou kvalitu. Oproti RUIAN obsahuje širší 

škálu atributů budov a také historická data 

z předchozích sčítání, díky čemuž vykazuje i vyšší 

naplněnost technickoekonomických atributů budov. 

Je pravidelně aktualizován v souladu s RUIAN, ale i 

z jiných zdrojů, např. ze stavebního výkaznictví. 

Podrobná analýza kvality dat RSO se v současné 

době provádí, ale již první posouzení obsahu v rámci 

přípravy NVZZ potvrdilo využitelnost většiny údajů 

pro sčítání domů. S využitím výsledků této analýzy 

bude následně koncipována a realizována etapa 

územní přípravy, v rámci níž proběhne jak cílené 

doplnění chybějících informací o území, v němž se 

cenzus koná, a o objektech, které jsou předmětem 

sčítání, tak ověření zjištěných datových 

nekonzistencí a jejich oprava v RSO. Při řešení 

těchto úloh se předpokládá spolupráce orgánů 

územní samosprávy a v omezeném rozsahu se 

uvažuje také o provedení adresného terénního šetření 

v problematických lokalitách personálními 

kapacitami ČSÚ. Předmětem dalších jednání 

zainteresovaných resortů (MMR, MF, MV, ČÚZK a 

ČSÚ) bude i otázka možného zapojení stavebních 

úřadů do územní přípravy a financování jejich výdajů 

při plnění úkolů SLDB 2021. Diskutovány budou i 

možnosti případných legislativních opatření v oblasti 

editace a reklamace technickoekonomických atributů 

budov za účelem zvýšení jejich naplněnosti a 

správnosti v RÚIAN. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Princip poskytování údajů samotnými vlastníky 

domů a bytů je stejný jako ve sčítání, i tam poskytují 

údaje respondenti sami. Údaje z databáze GFŘ budou 

využívány pouze jako doplňující zdroj ve vybraných 

případech. Kvalita dat bude v souhrnu vyhodnocena 

ve vztahu k jiným charakteristikám a případné 

nevěrohodné údaje nebudou do zpracování zahrnuty. 

 

Získání dat o domech od respondentů – tedy sčítání 

domů prostřednictvím sčítacího formuláře – by bylo 

v rozporu se základním principem sčítání 2021, které 

si klade za cíl využít v maximální míře 

administrativní zdroje. Vzhledem k existenci 

celoplošných administrativních zdrojů využitelných 

pro sčítání domů, by byl takový postup nesystémový 

a neefektivní.  

 

7. 6. str. 12 až 13 –písmeno c)  
část vymezení obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2021, písmeno c)  za byty 

Z předloženého podkladu není zřejmé, jakým způsobem bude určována velikost bytu. Zda se bude jednat o údaj týkající se 

dispozice bytu - bytové jednotky, který má minimální vypovídací schopnost, či půjde  o podlahovou plochu (zde postrádáme 

bližší popis či odkaz na příslušný předpis k jejímu určení). 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme upřesnit, jakým způsobem bude velikost bytu určována. 

 

Akceptováno. 

 

Předpokládá se, že obdobně jako při SLDB 2011 

bude zjišťován počet místností i podlahová plocha. 

Toto upřesnění bude promítnuto do seznamu údajů 

za byt na str. 14 návrhu věcného záměru. Struktura 

otázky bude volena tak, aby bylo možné zpracovat a 

poskytnout požadovaná data v souladu s  nařízením 

Komise (EU) č. 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, a nařízením 

Komise (EU) č. 2017/712, 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 a zároveň respektovat podmínky a 

legislativu ČR. Bližší specifikace bude uvedena v 

zákoně a v prováděcí vyhlášce, která stanoví vzory 

sčítacích formulářů. 

 

8. 7. str. 12 až 13 – písmeno c)  
část vymezení obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2021, písmeno c)  za byty 

Pokud se jedná o údaje, které jsou navrženy, oproti Bytovému listu SLBD 2011, k vypuštění, tj. zejména informace týkající 

se teplé vody, koupelny (sprchového koutu) či záchodu v bytě, máme za to, že tyto údaje jsou velmi důležité zejména pro 

určení kvalitativní kategorie bytu a v té souvislosti pro daňové účely, například k určení směrné hodnoty nemovité věci 

(domu, bytu). 

Z toho důvodu nesouhlasíme s vypuštěním výše uvedených údajů ze sledování při SLBD 2021.   

Vysvětleno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Údaj o zdroji energie pro ohřev teplé vody není 

povinně vyžadován evropskou ani národní 

legislativou, nebyl ani požadován většinou uživatelů 

dat.   

Údaj je navíc, podobně jako otázka na zdroje 

vytápění, spojen s metodickými problémy při 

formulaci vhodné otázky – pokud by měla pokrýt 

všechny možné situace domácností (např. kombinace 

více zdrojů), byla by nutně pro respondenty 

složitější. ČSÚ se proto rozhodl z důvodu snižování 

zátěže respondentů tento údaj v SLDB 2021 

nezjišťovat. Jako alternativní zdroj údajů je možné 

využít výběrové šetření ENERGO, které proběhlo v 

roce 2015 a další provedení je plánováno na období  

2020-2022. V rámci šetření se zjišťuje mj. zdroj tepla 

a energie pro ohřev teplé užitkové vody ve výrazně 

podrobnějším členění kategorií (včetně kombinací), 

než je možné v rámci SLDB. 

 

Návrh nezjišťovat vybavenost bytu koupelnou a 

záchodem vychází ze znalosti výsledků minulého 

censu, kdy případy bytů bez koupelny či záchodu 

byly již ojedinělé, celkově nepřesahovaly 2,5 % 

obydlených bytů a dlouhodobě výrazně klesají. ČSÚ 

se proto rozhodl uvedené údaje při sčítání 2021 již 

nezjišťovat na sčítacím formuláři. Pro účely 

Eurostatu bude využita možnost daná doporučeními 

EU uvádět 100% vybavenost bytů koupelnou a 

záchodem. Alternativním zdrojem údajů o 

vybavenosti bytů koupelnou a záchodem 

(přinejmenším za území ČR a krajů) je výběrové 

šetření Životní podmínky (EU-SILC), které je 

prováděno každoročně a poskytuje tak aktuálnější 

údaje než sčítání. 

 

 9. 8. str. 29-30 – tabulka 

GFŘ provedlo odhad rozpočtových nákladů na realizaci úprav aplikace a předání dat ve výši 2,5 mil. Kč, pokud do doby 

realizace nedojde ke změnám zákonů. Věcný záměr v tabulce na str. 29-30 neobsahuje GFŘ jako samostatnou položku, ale 

Akceptováno. 

 

V tabulce „Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (v mil. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

pouze MF. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda plánované výdaje MF nezahrnují i jiné výdaje než odhadované GFŘ (např. 

ÚZSVM), požaduje GFŘ vyjasnění této otázky. GFŘ navrhuje, aby tabulka na str. 29-30 věcného záměru výslovně uvedla 

výdaje GFŘ na sčítání lidu, domů a bytů pro rok 2021.  

 

Kč, v cenách roku 2017)“ bude ve sloupci „Položka“ 

nahrazeno Ministerstvo financí Generálním 

finančním ředitelstvím.  
 

Odůvodnění: 

MF ve svém dopise ČSÚ č. j.: MF-29142/2016/2503-

4 nárokoval celkové výdaje na SLDB 2021 ve výši 

2,5 mil. Kč, a to výhradně na realizaci úprav aplikace 

a předání dat Generálním finančním ředitelstvím. 

ÚZSVM na dvoustranném jednání s ČSÚ dne 30. 11. 

2016 žádné náhrady výdajů spojené s předáním dat 

z Centrálního registru administrativních budov pro 

potřeby SLDB 2021 nenárokoval. Vzhledem k tomu, 

že výdaje u Ministerstva financí v celkové výši 2,5 

mil. Kč uvedené ve výše citované tabulce v bodu E 

návrhu věcného záměru zákona zahrnují pouze 

odhadované výdaje Generálního finančního 

ředitelství a žádné jiné, bude ve sloupci „Položka“ 

namísto Ministerstva financí uvedeno Generální 

finanční ředitelství. 

 

10. Ostatní připomínky: 

 

K části III. materiálu, bod B. Návrh věcného řešení: 

 
1. str. 8 – část 2.1.5 Termín a obsah sčítání 

Navrhujeme text nadpisu  doplnit, a sice: 

„2.1.5 Termíny a obsah sčítání a publikování údajů“ 

 

Vysvětleno. 
 

Připomínka souvisí s připomínkou k zveřejňování 

výsledků  - vzhledem k tomu, že termíny publikování 

údajů stanovují evropské předpisy, nikoliv zákon o 

SLDB, není podle našeho názoru účelné nadpis 

doplňovat. 

 

11. 2. str. 14, 7. odrážka – nahradit slova „dani z příjmu fyzických osob“ slovy „dani z příjmů fyzických osob“ 

str. 22, písm. c) – nahradit slova „dani z příjmu fyzických osob“ slovy „dani z příjmů fyzických osob“ 

str. 22 písm. c) – nahradit slova „vyúčtování daně ze závislé činnosti“ slovy „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“. 

 

Akceptováno.  

 
Příslušné texty jsou upraveny podle připomínky. 

 

12. 3. str. 21: 

V odstavci začínajícím slovy „ČSÚ zřídí informační systém“ navrhujeme doplnit do závěru této první věty slova „v termínu 

dle stanoveného harmonogramu“.  

 

Vysvětleno. 
 

Předdefinované výstupy budou publikovány 

v termínech, které budou uvedeny v katalogu 

produktů. V době přípravy zákona o sčítání nelze 

termíny stanovit. Konečné termíny pro zveřejnění 

výsledků stanovují evropské předpisy. Specifické 

výstupy pro uživatele budou připravovány v ad hoc 

stanovovaných termínech na základě dohody 

s jednotlivými uživateli. 

 

13. 4. Není zřejmé, proč je v části Úkoly a povinnosti při sčítání uvedeno GFŘ jednou v rámci Ministerstva financí (str. 22, 

písm. c) a podruhé samostatně (str. 23 písm. l). Požadujeme toto vysvětlit. 

 

Akceptováno. 

 
V zájmu jednoznačného vymezení rolí obou subjektů 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

v rámci SLDB 2021 a jejich jednotné interpretace 

v částech III. a IV. materiálu navrhujeme jejich úkoly 

a povinnosti při sčítání v kapitole 3.5 upravit 

následovně: 

c) Ministerstvo financí: 

- zastřešuje spolupráci s Generálním finančním 

ředitelstvím za účelem poskytnutí údajů obsažených 

v jím vedených administrativních zdrojích 

specifikovaných pod písm. l), 

- zastřešuje spolupráci s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových za účelem poskytnutí 

údajů v Centrálním registru administrativních budov, 

- poskytuje ČSÚ součinnost při přípravě směrnice o 

postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování 

výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021. 

 

l) Generální finanční ředitelství: 

- poskytuje ČSÚ údaje z automatizovaného daňového 

informačního systému; 

- poskytuje ČSÚ údaje z přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob, 

- poskytuje ČSÚ údaje z přílohy 1 k vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti, 

- poskytuje ČSÚ údaje z přiznání k dani z nemovitých 

věcí. 

 

14. 5. str. 29 nahoře 

Okruh výdajů, které bude možné hradit z dotace ze SR, má upravit společná směrnice MF a ČSÚ Navrhujeme zvážit upravit 

okruh výdajů, které bude možné hradit z dotace, formou prováděcí vyhlášky k zákonu o SLDB 2021. V případě soudního 

sporu není soud směrnicí vázán.  

 

Bereme na vědomí. 

 
K této problematice budou probíhat další jednání. 

15. 6. str. 29-30 tabulka 

V tabulce souhrnných výdajů není uvedena kapitola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, včetně vyčíslení výdajů, 

ačkoliv v materiálu se zmiňují výdaje MŠMT v řádech tisíců. Požadujeme toto doplnit. 

 

Vysvětleno. 

 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) bude v kap. 3.2 u varianty 2 v oddíle 

„Spolupracující subjekty“ ve 3. odstavci upraven 

původní text následovně:  

Náklady na služby spojené s jednorázovým výdejem 

dat pro potřeby SLDB 2021 byly jednotlivými resorty 

odhadnuty v řádu jednotek milionů Kč (MPSV, MF). 

Výjimku představují pouze MŠMT a VZP, které 

v souvislosti s jednorázovým či opakovaným 

předáním existujících údajů pro účely SLDB 2021 

žádné výdaje nepředpokládají. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

Odůvodnění: 

MŠMT ve svém dopise ČSÚ č. j.: MSMT-

26752/2016-2 uvedl, že požadované údaje ze 

školních matrik a rejstříku škol a školských zařízení 

poskytne v rámci plnění běžných úkolů, tj. bez 

uplatnění požadavku na dodatečné finanční 

prostředky z rozpočtu SLDB 2021. 

 

16. 7. str. 29-30 tabulka 

Považujeme za vhodné přizpůsobit šířku sloupce „Celkem“ částkám uvedeným v buňce. 

 

Akceptováno. 

 

V tabulce „Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (v mil. 

Kč, v cenách roku 2017)“ bude šířka všech sloupců 

upravena tak, aby se uvedené finanční částky 

zobrazovaly pouze na jednom řádku. 

 

17. 8. str. 6 a str. 13 

Je třeba aktualizovat číslování kapitol. Na str. 6 je uveden začátek kapitoly „1. Obsah navrhované úpravy“, na str. 13 je 

uvedena další kapitola „3. Způsob provedení sčítání“. Kapitola 2. není uvedena. 

Akceptováno. 

 
Bude opraveno chybné číslování kapitoly „Obsah 

navrhované úpravy“, která má být správně označena 

pořadovým číslem 2., nikoliv 1. Číslování ostatních 

kapitol v části B. Návrh věcného řešení zůstane beze 

změny. 

 

 18. 9. str. 3 – A. Shrnutí závěrečné zprávy RIA, 2. kolonka tabulky 

Souhlasíme s tím, aby byly vytvořeny a používány elektronické sčítací formuláře, ale máme pochybnosti o tom, že tím dojde 

ke zvýšení kvality získaných dat, neboť respondent může chybně nebo neúplně (záměrně či nedopatřením) vyplnit chybně 

jak elektronický formulář, tak formulář v listinné podobě. Proto doporučujeme dovětek „a ke zvýšení kvality získaných dat“ 

vypustit, nebo uvést důvody, proč je tento závěr prezentován. 

 

Vysvětleno. 
 

Vyšší kvalita dat získaných prostřednictvím online 

formulářů je dána více příčinami, například 

zabudovanými kontrolami úplnosti a základní logiky 

vyplnění, funkcí nabídky odpovědí 

z předdefinovaných možností apod. Vyšší kvalita dat 

z elektronických formulářů je dána také tím, že je 

eliminována možnost vzniku chyb při optickém 

rozpoznávání skenovaných papírových formulářů. 

Tyto důvody nejsou ve shrnutí zprávy RIA uvedeny, 

protože pro shrnující tabulku představují přílišný 

detail. 

 

19. 10. str. 4. bod 3.9.  část A. Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

Doporučujeme sloučit odsazenou větu s odstavcem nad ní. 

 

Akceptováno. 

 
V části A. Shrnutí závěrečné zprávy RIA bude ve 

zdůvodnění bodu 3.9 Dopady na výkon státní 

statistické služby sloučen text poslední věty do 

jednoho odstavce. 

 

20. 11. str. 7 – 2.1.4 Vymezení základních pojmů 

Do tohoto výčtu doporučujeme zařadit i definici pojmu „rozhodný okamžik“.  

 

Akceptováno.  
 

Do kapitoly 2.1.4 věcného záměru zákona bude 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

doplněna definice pojmu rozhodný okamžik v tomto 

znění:  

rozhodným okamžikem se rozumí časový okamžik, 

k němuž se vztahují údaje zjišťované v rámci sčítání. 

 

21. 12. str. 10 

Pozastavujeme se nad tím, že má být ze zjišťovaných údajů, týkajících se fyzických osob, vypuštěn mateřský jazyk a 

náboženská víra. Uvedené údaje podle našeho názoru mají význam pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva a jeho 

struktury, struktury osídlení a zvláště v době zvýšené migrace mohou mít svůj vypovídací důvod. S přihlédnutím k množství 

získávaných dat máme za to, že vypuštěním uvedených údajů nedojde k nějakému zásadnímu snížení zátěže respondentů, a 

proto doporučujeme tuto věc ještě posoudit.  

 

Částečně akceptováno.  
 

Jak již bylo zmíněno u připomínky č. 8 v souladu s 

usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5, ČSÚ 

navrhuje obsah sčítání redukovaný na údaje přímo 

vyžadované evropskou či národní právní úpravou. 

Požadavkům na zařazení dalších údajů, které jsou 

zjistitelné výlučně terénním šetřením, lze 

(s respektem k citovanému nařízení i s ohledem na 

zátěž respondentů a omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

ČSÚ nicméně reflektuje skutečnost, že mateřský 

jazyk patří spolu s národností mezi žádané a v 

současné době aktuální údaje a akceptuje požadavky 

a argumenty připomínkových míst.  Údaj o 

mateřském jazyce vhodně doplňuje údaj o 

národnosti, která jakožto citlivý údaj může být 

zjišťována pouze nepovinnou otázkou, má 

deklaratorní charakter (sebeidentifikovaná 

národnostní příslušnost), a při sčítání proto zpravidla 

vykazuje vyšší non-response a údaje jsou hůře 

interpretovatelné. Mateřský jazyk může být jazykem 

národnostní menšiny, jež vyžaduje podporu, v 

souladu s mezinárodními závazky ČR plynoucími z 

Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, a 

odpovídajících právních předpisů ČR, především 

zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin. Údaj o mateřském jazyce není 

obsažen v žádném administrativním zdroji dat, není 

dostupný ani z jiných šetření. 

ČSÚ proto na základě připomínek obdržených 

k tomuto bodu navrhuje doplnit mateřský jazyk mezi 

údaje, které jsou v NVZZ pro SLDB 2021 

navrhovány ke zjišťování u respondentů na sčítacím 

formuláři. Znění NVZZ bude v tomto smyslu 

upraveno.  

 

Náboženská víra spadá podle zákona o ochraně 

osobních údajů do kategorie citlivých údajů, proto je 

možné ji zjišťovat pouze dobrovolnou otázkou. V 

roce 2011 na ni neodpovědělo 45 % obyvatel. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

Vzhledem k takto vysoké míře non-response je 

správná interpretace dat velmi obtížná. 

Důvěryhodnosti dat ze sčítání pak navíc nepřispělo, 

že část populace na tuto otázku reagovala recesí 

(podpořeno kampaní jediismu na sociálních sítích). 

Data ze sčítání týkající se náboženské víry navíc 

nejsou využívána pro rozhodování o financování 

církevních či náboženských společností ze státního 

rozpočtu. Údaj tak slouží výhradně jako informace o 

náboženské situaci v české populaci. S ohledem na 

to, že ČSÚ z uvedených důvodů nemůže zaručit 

získání reprezentativních dat o náboženské víře, a 

navíc existuje riziko negativního přijetí veřejností, 

které může nepříznivě ovlivnit kvalitu celého sčítání, 

nesplnilo by zařazení tohoto údaje do sčítání svůj 

účel. ČSÚ proto nadále navrhuje tento údaj v SLDB 

2021 nezjišťovat. 

 

22. 13. str. 25 

Zde se uvažuje v souvislosti s přestupky sčítacích komisařů a dalších osob zúčastněných na sčítání o pokutách, nicméně za 

určitou slabinu považujeme to, že není uvedena (z informativních důvodů) alespoň orientačně horní hranice pokut.  

 

Bereme na vědomí. 

 

Orientační sazby pokut by měly být stanoveny podle 

„Zásad tvorby právní úpravy přestupků“ poté, co 

bude tento materiál schválen vládou. V tomto 

okamžiku nelze odhadnout, zda se to stihne v rámci 

věcného záměru zákona.    

 

23. 14. str. 26  

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější stanovit účinnost zákona konkrétním datem. 
Bereme na vědomí. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

3.   Ministerstvo kultury  

Č. j. MK-S 11471/2017 OLP 

 

Mgr. Eva Straková 

oddělení legislativní 

odbor legislativní a právní 

tel.: 257 085 261 

e-mail: eva.strakova@mkcr.cz   

 

Mgr. Bc. Monika Kudrnová 
Kiššová,  vedoucí oddělení 

registrací odboru církví 

tel.: 224 301 197  

e-mail: 

Monika.Kudrnova@mkcr.cz 
 

 

 

24. Doporučující připomínka: 

 
Domníváme se, že údaj týkající se náboženské víry respondentů by měl být v rámci dat získávaných v rámci SLBD v roce 

2021 zachován, a to v podobě tzv. volitelného údaje, i přesto, že se nejedná o údaj vyžadovaný evropskými či národními 

právními předpisy. Pro  alespoň základní mapování náboženské scény a její variability na území České republiky není možné 

získat natolik rozsáhlé a relevantní údaje vztahující se k náboženské víře ze žádného dalšího zdroje.  

 
Proces sčítání lidu, domů a bytů probíhá v desetiletých intervalech a je ve své podstatě unikátním způsobem, jak získat 

ucelený soubor statistických dat o obyvatelstvu žijícím na území České republiky. Ministerstvo kultury z údajů o náboženské 

víře získaných v rámci SLDB proběhlých v uplynulých dekádách vychází zejména v případě tzv. etablovaných církví (např. 

Církev římskokatolická, Církev řeckokatolické, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, aj.), kdy 

je možno data získaná v rámci SLDB interpretovat jakožto základní minimum věřících hlásících se ke konkrétní uvedené 

církvi s tím, že lze předpokládat, že maximum věřících je ještě vyšší.  

K seznamu údajů za osoby tedy navrhujeme doplnit jakožto volitelný údaj č. 18. Náboženská víra. 

 

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 

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 

Vysvětleno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Náboženská víra spadá podle zákona o ochraně 

osobních údajů do kategorie citlivých údajů, proto je 

možné ji zjišťovat pouze dobrovolnou otázkou. V 

roce 2011 na ni neodpovědělo 45 % obyvatel. 

Vzhledem k takto vysoké míře non-response je 

správná interpretace dat velmi obtížná. 

Důvěryhodnosti dat ze sčítání pak ani nepřispělo, že 

část populace na tuto otázku reagovala recesí 

(podpořeno kampaní jediismu na sociálních sítích). 

Data ze sčítání týkající se náboženské víry navíc 

nejsou využívána pro rozhodování o financování 

církevních či náboženských společností ze státního 

rozpočtu. Údaj tak slouží výhradně jako informace o 

náboženské situaci v české populaci. S ohledem na 

to, že ČSÚ z uvedených důvodů nemůže zaručit 

získání reprezentativních dat o náboženské víře, a 

navíc existuje riziko negativního přijetí veřejností, 

které může nepříznivě ovlivnit kvalitu celého sčítání, 

nesplnilo by zařazení tohoto údaje do sčítání svůj 

účel. ČSÚ proto nadále navrhuje tento údaj v SLDB 

2021 nezjišťovat. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

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 

18 Náboženská víra Respondent (volitelný údaj) 

 

Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o údaj volitelný, bylo by jeho vyplnění ponecháno zcela na uvážení jednotlivých 

respondentů, tudíž by akceptace případné zátěže spojené s vyplněním tohoto údaje závisela na volním uvážení respondenta. 

V případě rozhodnutí o nevyplnění tohoto údaje by skupina „neodpovídajících“ respondentů nebyla zátěži spojené 

s vyplněním tohoto údaje vystavena vůbec. 
 

4. Ministerstvo obrany  

Č. j. MO 211108/2017-1322 

 

 Bez připomínek.  

5. Ministerstvo práce  

a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2017/206359-652 

 

 

25. Doporučující připomínky: 

 
1. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) doporučujeme na str. 7 do výčtu právních předpisů doplnit zákon 

č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a to vzhledem k požadovanému předání dat o příjemcích peněžité pomoci v mateřství. 
 

Akceptováno. 
 

V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) bude v kap. 1.3.2 doplněna nová odrážka 

v tomto znění:  

  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů; 

26. 2. V době realizace SLDB 2021 by podle zákona č. 259/2017 Sb., změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení  a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, měly být požadované údaje obsahem Jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí (JIS PSV), jehož správcem je MPSV. Doporučujeme tuto informaci uvést na str. 13 a 22 materiálu. 

 

Akceptováno. 

 

V materiálu III. Návrh věcného záměru zákona o 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v kapitole 3.1 

bude text odrážky vztahující se k MPSV upraven 

následovně: 

- jednotný informační systém práce a sociálních věcí 

vedený 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), 

 

V kapitole 3.5 u písm. d) budou první dvě odrážky 

sloučeny do jedné v tomto znění: 

  poskytuje ČSÚ údaje z Jednotného informačního 

systému práce a sociálních věcí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWUJNJWC)
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

6. Ministerstvo pro místní 

rozvoj 
Č. j.  41313/2017_31 

 

RNDr. Jiří Klíma, odbor politiky 

bydlení 

Te.: 224 864 398 

e-mail: jiri.klima@mmr.cz  

a připomínka č. 2 též 

Ing. arch. Jiří Raška 
odbor územního plánování 

tel.: 224 862 334 

e-mail: jiri.raska@mmr.cz  

 

 

 

27. Zásadní připomínky: 

 

1. Připomínka k části 2.1.4 – Vymezení základních pojmů (str. 7) 

 

Doporučujeme zvážit sjednocení terminologie, resp. vymezení vzájemného vztahu definovaných pojmů. 

 

Odůvodnění: 
V návrhu jsou definovány, mimo jiné, pojmy „bytová domácnost“ a „uživatel bytu“. V případě bytové domácnosti jde o 

společenství fyzických osob, které bydlí v jednom bytu, zatímco uživateli bytu jsou fyzická osoba nebo fyzické osoby, které byt 

fakticky užívají. Není jasné, jaká je souvislost obou pojmů. 

 

Akceptováno – řešeno jinak. 

 
Termín uživatel bytu byl definován pouze pro účely 

organizace sčítání, resp. definování zákonných 

povinností, nebylo proto vhodné provazovat jeho 

definici s definicí ustáleného odborného termínu 

bytová domácnost. V návrhu věcného záměru zákona 

byl však termín uživatel bytu použit pouze jednou (v 

kapitole 3.5) a lze jej nahradit. Definice pojmu bude 

proto odstraněna a pasáž kapitoly 3.5 bude znít: „…

poskytnout zákonem stanovené údaje o bytu, v němž 

jsou členy bytové domácnosti, a to bez ohledu na 

právní důvod užívání bytu nebo neexistenci právního 

důvodu a délku pobytu v bytě.“  

 

28. 2. Připomínka k části 2.1.5 – Termín a obsah sčítání, údaje za osoby (str. 11 nahoře) 

 

Požadujeme ponechat ve věcném záměru zákona položky: 

„5.  Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy 

  6.  Doba trvání dojížďky do zaměstnání nebo do školy 

  7. Frekvence dojížďky.“ 

 

Odůvodnění: 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti v § 4 odst. 2 vymezuje obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (územně analytické 

podklady), který je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky. Mezi požadovanými údaji v části B – Územně analytické podklady 

kraje jsou č. 9. vyjíždějící do zaměstnání a škol a č. 10. dojíždějící do zaměstnání a škol do obce. Tomu odpovídá údaj za 

osoby č. 17 – místo pracoviště nebo školy. 

Z hlediska cílů a předmětu zájmu platné Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidované) je žádoucí ponechat 

výše uvedené doplňující údaje. Na centrální úrovni slouží jako jedny z mála (byť postupně stárnoucích) dostupných 

exaktních údajů při posuzování relevantnosti dislokace podpory různých forem bydlení a nové bytové výstavby jak v rámci 

jednotlivých obcí, tak z hlediska rozložení nabídky bydlení v území ve vztahu k nabídce pracovních příležitostí i občanské 

vybavenosti (např. škol). Disponibilita těchto údajů tak může přispět k včasné identifikaci potenciálně hrozících disparit 

zejména z hlediska nabídky a poptávky pracovních sil v území. 

Neméně důležité jsou tyto údaje i pro kraje a obce, a to jak z výše uvedených hledisek, tak mj. i z hlediska rozhodování o 

zajišťování dopravní obslužnosti a dostupnosti občanské vybavenosti. 

Při tvorbě návrhu územně plánovací dokumentace jsou navíc data z výše uvedených položek klíčová pro návrh veřejné 

infrastruktury. Zejména jsou tato data užívána pro stanovení koncepce veřejné infrastruktury, vymezování ploch občanského 

vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 

služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) a ploch dopravní infrastruktury.   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje o 

dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa obvyklého 

bydliště do místa pracoviště nebo školy a zjišťování 

dopravního prostředku, vztaženého tentokrát pouze k 

osobám s denní frekvencí dojížďky do místa 

pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci a 

dopravní prostředek tak budou doplňující informací k 

zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo na 

sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) z 

případného (neznámého) místa přechodného bydliště. 

Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání či školy 

je však spojeno s výraznými metodickými problémy 

a nejednoznačným chápáním otázky respondenty. 

Současně lze takový údaj pomocí dostupných 

programových vybavení odvodit z údajů o 

dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 v 

souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

29. 3. Připomínka k části 2.1.5 – Termín a obsah sčítání, údaje za byt (str. 12 a 13) 

 

Požadujeme ponechat údaje o koupelně (sprchovém koutu) a záchodu s případným rozlišením, zda se jedná o 

koupelnu a záchod sloužící jedné domácnosti nebo více domácnostem najednou (z více bytů). 

 

Odůvodnění: 

Podle definitivních výsledků SLDB 2011 disponovalo v České republice vlastní koupelnou nebo sprchovým koutem celkem 

91,69 % obydlených bytů a vlastním splachovacím záchodem 91,44 % obydlených bytů. I při zohlednění toho, že větší část 

zbytku obydlených bytů spadá do kategorie „nezjištěno“, nelze považovat skupinu obydlených bytů bez koupelny, záchodu 

nebo nezjištěných za zanedbatelnou. Vybavení bytu vlastní sprchou a záchodem přitom patří k základním kritériím 

hodnocení užitné hodnoty – kvality bytu. Základní koncepční dokumenty (Koncepce bydlení ČR, Koncepce sociálního 

bydlení) a z nich vycházející prováděcí předpisy a metodiky pracují s kvalitativními standardy bytů. SLDB je přitom jeden ze 

základních vstupních zdrojů kvalitativních i kvantitativních informací o bytovém fondu v ČR. Omezování disponibilních 

informací o bytovém fondu by mělo negativní dopady na kvalitu budoucích koncepčních prací i rozhodovacích procesů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

 
Návrh nezjišťovat vybavenost bytu koupelnou a 

záchodem vychází ze znalosti výsledků minulého 

censu, kdy případy bytů bez koupelny či záchodu 

byly již ojedinělé, celkově nepřesahovaly 2,5 % 

obydlených bytů a dlouhodobě výrazně klesají. ČSÚ 

se proto rozhodl uvedené údaje při sčítání 2021 již 

nezjišťovat na sčítacím formuláři. Pro účely 

Eurostatu bude využita možnost daná doporučeními 

EU uvádět 100% vybavenost bytů koupelnou a 

záchodem. Alternativním zdrojem údajů o 

vybavenosti bytů koupelnou a záchodem 

(přinejmenším za území ČR a krajů) je výběrové 

šetření Životní podmínky (EU-SILC), které je 

prováděno každoročně a poskytuje tak aktuálnější 

údaje než sčítání. 

 

Údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 o 

vybavenosti bytů koupelnou a záchodem, které 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

MMR uvádí v odůvodnění připomínky, jsou jen 

zdánlivě nízké. Podle nich disponovalo v České 

republice vlastní koupelnou nebo sprchovým koutem 

celkem 91,69 % obydlených bytů a vlastním 

splachovacím záchodem 91,44 % obydlených bytů; 

tyto údaje přitom zahrnují byty, které mají koupelnu, 

resp. splachovací záchod buď v bytě, nebo mimo byt 

vlastní. Naprostá většina zbytku – přibližně 7 % 

z celkového počtu obydlených bytů – ovšem spadá 

do kategorie „nezjištěno“. Pouze zbylý, minimální 

podíl pak připadá na byty, které mají koupelnu mimo 

byt společnou (s dalšími byty) nebo jsou zcela bez 

koupelny, a obdobně byty, které mají splachovací 

záchod mimo byt společný nebo pouze záchod bez 

splachování. 

 

30. 4. Připomínka k části 2.1.5 – Termín a obsah sčítání, údaje za byt (str. 13) 

 

Doporučujeme zvážit doplnění identifikace bytu rozlišující alespoň typ vlastníka (soukromý/veřejný) v seznamu 

údajů za byt, a to buď za všechny byty, nebo jen tehdy, kdy je dům rozdělen na bytové jednotky. 

 

Odůvodnění: 
Zjišťování vlastníků celých domů a právního důvodu užívání jednotlivých bytů má svoje výhody, z hlediska využívání dat ze 

SLDB pro účely politiky bydlení v některých případech chybí významná informace o vlastnictví bytů. Ani z kombinačního 

třídění bytů podle obou zmíněných třídících hledisek tak nelze úplně rozlišit např. nájemní byty ve veřejném vlastnictví (obcí, 

státu) od nájemních bytů soukromých, což je pohled stále důležitější jak z hlediska např. cenového, tak i pro úvahy o 

sociálním bydlení apod. V informaci o vlastníku domu „spoluvlastnictví vlastníků bytů“  i „kombinaci vlastníků domů“ se 

mohou skrývat jak soukromí, tak veřejní vlastníci. 

 

Vysvětleno. 

 

Vlastník bytu (veřejný / soukromý) je ve většině 

případů podle vlastníka domu jednoznačně 

identifikován, a to i v případě spoluvlastnictví 

vlastníků bytů, což dle metodiky sčítání jsou domy, 

kde jsou všechny byty ve vlastnictví fyzických osob-

vlastníků jednotek. Ne zcela jednoznačně zjištěné 

zůstává pouze vlastnictví bytu u kombinace 

vlastníků, což byly většinou případy domů, kde byla 

větší část bytů ve vlastnictví fyzických osob a menší 

část ve vlastnictví např. družstva. Podíl nájemních 

bytů v takových domech ale činil pouze 3,6 % 

z celkového počtu obydlených nájemních bytů. 

 

Je třeba rovněž brát v úvahu, že údaje o bytě 

poskytuje uživatel bytu a je-li byt nájemní, má 

informaci o tom, s kým uzavřel nájemní smlouvu, 

což ale nemusí být vždy přímo vlastník bytu. 

Nájemce bytu takovou informaci fakticky nemá k 

dispozici.  

 

ČSÚ přesto považuje námět za zajímavý a posoudí 

reálné možnosti detailnějšího zjišťování v případě 

nájemních bytů (nikoliv ale plošně u všech právních 

důvodů užívání bytu, kde by to respondenty zbytečně 

zatěžovalo a nemělo smysl). Možností je rozšíření 

číselníku (tj. kategorií) u právního důvodu užívání 

bytu. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

31. 5. Připomínka k subjektům podléhajícím sčítání (str. 7) a k části 7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k zákazu diskriminace a k ochraně soukromí a osobních údajů (str. 31) 
 

Doporučujeme upřesnit vymezení subjektů podléhajících sčítání. 

 

Odůvodnění: 

Obecná formulace z působnosti zákona (Zákon se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý 

pobyt nebo povolený přechodný pobyt na území České republiky, ...) není dostatečná. 

Vztahuje se zákon i na občany ČR, kteří žijí v zahraničí (jiné než pracující na zastupitelských úřadech a jejich rodinné 

příslušníky) – tedy mají obvyklé místo pobytu v zahraničí, ale mají také „trvalý pobyt“ v ČR? Navíc, někteří jsou v ČR 

vlastníky nemovitostí (a v nich mají adresu trvalého pobytu), jiní nejsou. Z dikce návrhu není úplně zřejmé, jak má být tato 

situace ošetřena. Jsou údaje o těchto osobách doplňovány z administrativních zdrojů? (Budou ve zpracování výsledků sčítání 

vyčísleny zvlášť počty osob žijících v zahraničí?) Nebo jsou tito občani sčítáni výhradně na území států, kde obvykle žijí? 

Z formulace v části F by se mohlo usuzovat, že se sčítání týká všech občanů ČR. 

 

Vysvětleno.  

 
Zákonná povinnost se vztahuje i na občany s trvalým 

pobytem v ČR, kteří žijí v zahraničí. Určení země 

obvyklého pobytu se řídí jednotnou evropskou 

metodikou a lze jej provést až v rámci procesu 

zpracování získaných dat.   

 

Ošetření způsobu uplatňování zákonné povinnosti ve 

specifických případech, mezi něž patří mj. i občané 

žijící v zahraničí, bude specifikováno v 

paragrafovém znění zákona. 

 

7. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu  
Č. j. MPO 62739/17/31400/01000 

 

Ing. Alena Fedorová  

tel. č. 224 853 445 

e-mail: fedorova@mpo.cz  

 

 

32. Zásadní připomínka: 

 
V návrhu věcného záměru zákona, část B, kapitola 2.1.5 Termín a obsah sčítání, písm. a), str. 11. Požadujeme ponechat v 

seznamu zjišťovaných údajů za osoby bod 6 - Doba trvání dojížďky - do zaměstnání nebo školy a bod 7. - Frekvence 

dojížďky. Tyto informace jsou nezbytné při vymezení spádového území pro aktivity spojené s přípravou a rozvojem 

průmyslových areálů, potenciálem území z hlediska možné pracovní síly a vyhodnocení efektivity investičních pobídek a 

dalších nástrojů podpory rozvoje ekonomických aktivit a průmyslu. 

 

Částečně akceptováno a dohodnut další postup. 

  
V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje o 

dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa obvyklého 

bydliště do místa pracoviště nebo školy a zjišťování 

dopravního prostředku, vztaženého tentokrát pouze k 

osobám s denní frekvencí dojížďky do místa 

pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci a 

dopravní prostředek tak budou doplňující informací k 

zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo na 

sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) z 

případného (neznámého) místa přechodného bydliště. 

Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání či školy 

je však spojeno s výraznými metodickými problémy 

a nejednoznačným chápáním otázky respondenty. 

Současně lze takový údaj pomocí dostupných 

programových nástrojů (geografické informační 

systémy) odvodit z údajů o dopravním prostředku a 

dojížďkovém proudu, resp. lze jako alternativní údaj 

k době trvání vypočítat vzdálenost mezi místem 

bydliště a pracoviště (školy). Dobu dojížďky proto 

ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 v souladu se 

snižováním zátěže respondentů nezjišťovat.  

 

Za účelem dlouhodobého, systémového řešení 

potřeby získávat pravidelně údaje o dojížďce do 

zaměstnání se ČSÚ a MPO dohodly na spolupráci na 

prověření alternativních zdrojů, resp. možnostech 

založení nových zdrojů informací o proudech 

pracovní dojížďky, včetně potřebných atributů (jako 

je vzdálenost a čas strávený na cestě do zaměstnání). 

Zkoumány budou možnosti využití administrativních 

dat, analytických nástrojů GIS a možnosti zjišťování 

informací o dojížďce (primárně o době trvání cesty 

do zaměstnání) v pravidelných výběrových šetřeních. 

 

 

33. Doporučující připomínka: 

 

V návrhu věcného záměru zákona, v části B, kapitola 2.1.5 Termín a obsah sčítání, písm. a), str. 11. Doporučujeme ponechat 

položku č. 5 Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy. Domníváme se, že tyto informace jsou důležité pro 

plánování dopravní obslužnosti. 

 

Akceptováno. 

 

Vyjádření viz výše. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

8. Ministerstvo spravedlnosti  

Č. j. MSP-526/2017-LO-SP 

 

Mgr. Jan Brož 

tel.: 221 997 507 

e-mail:  jbroz@msp.justice.cz  

 

 

34. Zásadní připomínka: 

 

1. K části 2.1.5 věcného záměru zákona – k rozsahu zjišťovaných údajů 

Apriorní omezení rozsahu zjišťovaných údajů na údaje vyžadované evropskými či národními právními předpisy 

nepovažujeme za vhodné. Rozdíl v počtu položených otázek, jež se pohybuje v řádu jednotek, nepředstavuje citelný rozdíl 

v zátěži kladené na jednotlivé respondenty, přičemž získání potřebných statistických údajů může positivně ovlivnit 

upřednostnění a cílení konkrétních veřejných politik. Požadujeme proto, aby byla v materiálu explicitně zhodnocena 

důvodnost vypuštění dřívějších položek, jakož i zhodnocena potřebnost, respektive nepotřebnost doplnění nově zjišťovaných 

údajů.    

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 

 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení ČSÚ 

komunikoval s připomínkovými místy a akceptoval 

požadavky na údaje, pro jejichž zařazení do sčítání 

byly vzneseny zásadní argumenty. Návrh byl tak 

rozšířen o tři údaje (mateřský jazyk, frekvence 

dojížďky a dopravní prostředek). Vzhledem 

k usnesení vlády č. 5 ze dne 13. ledna 2016 i 

vzhledem ke skutečnosti, že je participace obyvatel 

na sčítání lidu povinná, nemůže ČSÚ zařazovat do 

zjišťování ukazatele pouze na základě nekonkrétních 

tvrzení či dokonce domněnek o jejich případné 

využitelnosti, resp. pouze na základě tradice 

z minulých cenzů. Pro údaje, které se oproti SLDB 

2011 i nadále navrhují nezjišťovat, nebyla ani po 

diskuzích s připomínkovými místy a dalšími uživateli 

nalezena natolik závažná argumentace, aby bylo 

obhájitelné na všechny obyvatele ČR uvalit 

povinnost sdělení těchto údajů. Pro zjištění některých 

údajů by navíc nebylo možné na omezeném prostoru 

sčítacího listu formulovat dostatečně srozumitelné 

otázky a zajistit tak jednoznačnou interpretaci a 

reprezentativnost výsledků. 

 

35. 2. K části 2.1.5 věcného záměru zákona – k seznamu údajů za osoby  
Podle tabulky obsažené na str. 9-10 návrhu věcného záměru zákona by měl údaj o zaměstnání poskytnout respondent, údaj o 

postavení respondenta v zaměstnání by však měl být čerpán z administrativního zdroje dat. Uvedené pokládáme za 

nelogické, jelikož není zřejmé, jak lze z administrativních zdrojů dat získat údaj o postavení respondenta v zaměstnání, 

pakliže z těchto zdrojů nelze získat obecný údaj o jeho zaměstnání. Doporučujeme tento rozpor ve věcném záměru osvětlit.  

 

Akceptováno. 

 

Údaj "Postavení v zaměstnání" dělí ekonomicky 

činné do základních skupin (Zaměstnanci, 

Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé), 

Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ) aj). Naopak 

položka "Zaměstnání" představuje konkrétní 

vykonávanou činnost - profesi; zpravidla zahrnuje 

pracovní zařazení, funkci i obor (např. učitelka v MŠ, 

vedoucí skladu, montážní dělník vozidel, stavební 

elektromontér apod.). Pro určení "Postavení v 

zaměstnání" využije ČSÚ kombinaci údajů 

z administrativních zdrojů dat – konkrétně ČSSZ 

(pojistné vztahy), Generálního finančního ředitelství 

a z Rejstříku ekonomických subjektů. Tyto ani jiné 

administrativní zdroje dat ovšem neobsahují 

detailnější informaci o konkrétním zaměstnání osoby. 

To bude respondent proto vyplňovat do sčítacího 

formuláře. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude v rámci bodu 

2.1.5 pod tabulkou „Seznam údajů za osoby“ 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

doplněn nový odstavec: 

U postavení v zaměstnání je cílovým údajem členění 

zaměstnaných osob na zaměstnance, samostatně 

činné osoby bez zaměstnanců a samostatně činné 

osoby se zaměstnanci. Údaj bude konstruován 

kombinací více dostupných administrativních zdrojů 

dat (integrovaného informačního systému ČSSZ 

v kombinaci s údaji rejstříku státních zaměstnanců 

MV a Registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 

36. 3. K části 2.1.5 věcného záměru zákona – k pojmu „bydliště“ 
Navržená definice bydliště, jež vychází z pojmu obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů, se co do obsahu neshoduje s definicí bydliště obsaženou v § 80 odst. 1 

občanského zákoníku. Doporučujeme proto v předjímaném návrhu zákona užívat namísto pojmu bydliště pojem obvyklý 

pobyt. Zároveň upozorňujeme, že v případě setrvání na pojmu bydliště by bylo nutné vymezit tento pojem v připravovaném 

zákoně.  

 

Vysvětleno. 

 

Pojem bydliště užitý v seznamu navržených údajů 

zjišťovaných za osoby není věcně v rozporu 

s definicí v § 80 odst. 1 občanského zákoníku. 

V textu není navrhována definice pojmu bydliště, jde 

spíše o vztah ukazatelů či údajů. Nepovažujeme ani 

za vhodné užívat namísto pojmu bydliště pojem 

obvyklý pobyt. V textu NVZZ i v koncepci sčítání 

obecně se vyskytují oba pojmy, obecně však nemusí 

mít stejný obsah. Definice místa obvyklého pobytu, 

kterou ČSÚ v metodice sčítání respektuje, je dána 

Nařízeními EU. Pojem obvyklý pobyt však není pro 

respondenty běžný. V názvu zjišťovaného údaje, 

potažmo ve znění otázky na sčítacím formuláři a v 

komunikaci s veřejností je proto záměrně užíván 

pojem „bydliště“ příp. „(skutečné/faktické) bydliště“, 

v podstatě ve významu shodném s § 80 odst. 1 

občanského zákoníku, který respondenti i takto 

intuitivně mohou chápat. Místo obvyklého pobytu 

figuruje v metodice sčítání ČSÚ obecně jako 

složitější odvozený ukazatel; pro jeho odvození je 

rozhodující údaj o bydlišti respondenta uvedený na 

sčítacím formuláři, v některých případech však 

mohou hrát roli i další údaje (např. délka pobytu 

v ČR aj.). 

Připomínku nicméně ČSÚ bere na vědomí a 

formulaci otázky v tomto duchu bude specifikovat na 

sčítacím formuláři. 

 

9.   Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  

Č. j. MSMT-26951/2017-1 

 

Mgr. Vlastislav Svoboda  
odbor legislativy  

tel.: 234812179 

37. Zásadní připomínka: 
 

1. K materiálu, kapitola 2.1.5, str. 11: Nesouhlasíme s navrhovaným vypuštěním některých položek. S ohledem na 

praktické využívání dat např. v rámci aplikovaných sociologických výzkumů (volební geografie, výzkumy dostupnosti 

veřejných služeb atd.) představují dané položky velmi cenný zdroj informací, které by bylo jinou cestou velmi obtížné či 

dokonce nemožné získat. Jedná se nám o údaje ohledně náboženské víry, údaje o oboru vzdělání, o dopravním prostředku 

dojížďky do zaměstnání nebo do školy či údaj o době trvání dojížďky - do zaměstnání nebo do školy. 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

e-mail: 

Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 

 

 

 

 

Především požadujeme nadále zjišťovat obor vzdělání respondentů, a to podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání 

(ISCED). Přestože zákon zjišťování oboru vzdělání výslovně neukládá, jedná se o údaje, které slouží k mapování struktury 

vzdělanosti v České republice a jsou využívány pro strategické řízení školství na úrovni státní správy. 

 

Upozorňujeme, že poskytnutí výše zmíněných údajů bylo již při předchozím sčítání lidu zcela dobrovolné a nelze tak 

souhlasit, že by pouhá možnost jejich poskytnutí zatěžovala respondenty do takové míry, která by ospravedlnila jejich 

vypuštění.  Chápeme, že vypovídací hodnota statistiky, která je založena na takovýchto údajích, je kvůli zmíněné 

dobrovolnosti značně omezena, avšak upozorňujeme, že se stále může jednat o důležitý nástroj např. k prokázání nepřímé 

diskriminace, kdy důležitost statistiky, ačkoli získaná data nejsou úplně spolehlivá, byla konstatována i v rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. proti České republice. 

 

S ohledem na výše uvedené požadujeme zmiňované položky nevypouštět a u ostatních toto vypuštění zvážit, případně ho 

řádně odůvodnit. Požadujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném.   

 

Na základě několika jednání k vypořádání zásadní připomínky MŠMT přehodnotilo dne 12. března 2018 připomínku 

na doporučující.  
 

 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

K požadavku na zjišťování oboru vzdělání lze nad 

rámec uvedeného argumentu poukázat na velmi 

nízký zájem o tento údaj z minulého sčítání v roce 

2011. Informační služby ČSÚ zaznamenaly v 

uplynulých letech dotazy od uživatelů na obor 

vzdělání jen zcela výjimečně. Zároveň se jedná o 

otázku, která svou povahou klade vyšší nároky na 

respondenta (údaj nelze pro celou populaci naplnit z 

administrativních zdrojů dat) i následné zpracování 

dat (verifikace a většinou manuální kódování 

slovních zápisů). Údaji za aktuálně studující a 

nedávno dostudované disponuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro starší 

osoby, které ve zdroji MŠMT chybí, má informace o 

oboru vzdělání nízkou relevanci, neboť jejich 

znalosti a uplatnitelnost na trhu práce jsou již 

mnohem více výsledkem dlouhodobé praxe než 

absolvovaného formálního vzdělání. Daleko více je 

pro analýzy pracovního trhu a potenciálu využívané 

současné nebo poslední zaměstnaní / profese, které 

bude v SLDB zjišťováno. ČSÚ je připraven 

poskytnout metodickou a odbornou podporu a 

součinnost při vybudování případného 

administrativního zdroje o vzdělání, založeného na 

informacích, které má MŠMT ze školských matrik k 

dispozici. 

 

Náboženská víra spadá podle zákona o ochraně 

osobních údajů do kategorie citlivých údajů, proto je 

možné ji zjišťovat pouze dobrovolnou otázkou. V 

roce 2011 na ni neodpovědělo 45 % obyvatel. 

Vzhledem k takto vysoké míře non-response je 

správná interpretace dat velmi obtížná. 

Důvěryhodnosti dat ze sčítání pak ani nepřispělo, že 

část populace na tuto otázku reagovala recesí 

(podpořeno kampaní jediismu na sociálních sítích). 

Data ze sčítání týkající se náboženské víry navíc 

nejsou využívána pro rozhodování o financování 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

církevních či náboženských společností ze státního 

rozpočtu. Údaj tak slouží výhradně jako informace o 

náboženské situaci v české populaci. S ohledem na 

to, že ČSÚ z uvedených důvodů nemůže zaručit 

získání reprezentativních dat o náboženské víře, a 

navíc existuje riziko negativního přijetí veřejností, 

které může nepříznivě ovlivnit kvalitu celého sčítání, 

nesplnilo by zařazení tohoto údaje do sčítání svůj 

účel. ČSÚ proto nadále navrhuje tento údaj v SLDB 

2021 nezjišťovat. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje o 

dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa obvyklého 

bydliště do místa pracoviště nebo školy a zjišťování 

dopravního prostředku, vztaženého tentokrát pouze k 

osobám s denní frekvencí dojížďky do místa 

pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci a 

dopravní prostředek tak budou doplňující informací k 

zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo na 

sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) z 

případného (neznámého) místa přechodného bydliště. 

Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání či školy 

je však spojeno s výraznými metodickými problémy 

a nejednoznačným chápáním otázky respondenty. 

Současně lze takový údaj pomocí dostupných 

programových vybavení odvodit z údajů o 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 v 

souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

Stanovisko MŠMT k návrhu vypořádání:  
K návrhu vypořádání proběhla mezi zástupci MŠMT 

a ČSÚ písemná a osobní jednání. Na základě závěrů 

z těchto jednání MŠMT přehodnocuje svoji 
zásadní připomínku na doporučující. MŠMT však 

upozorňuje, že z hlediska naplnění některých agend a 

dostupnosti určitých dat jsou údaje o oboru vzdělání 

nezbytné. Populační cenzus je přitom jediným 

zdrojem, který přináší komplexní informaci o 

příslušné problematice, kterou je možné využívat 

(nejen) ve všech oblastech sociální politiky. Údaje o 

oboru vzdělání rovněž představují zdroj pro 

potenciální, alespoň částečné, iniciální naplnění 

případného a dlouhodobě diskutovaného registru 

vzdělání. 

MŠMT nedisponuje žádnými alternativními daty k 

oboru vzdělání, z nichž by bylo možné dovodit 

rozdělení popisující vzdělání v rámci celé populace a 

cenzem zjišťovaný prostý údaj o nejvyšším 

dosaženém vzdělání je bez tohoto kontextu 

nedostatečně vypovídající. Vyřazení zjišťování 

nepovinných údajů není z pohledu MŠMT možné 

použít pro argumentaci ke snižování administrativní 

zátěže. 

38. Doporučující připomínky: 

 

1. K materiálu obecně: Z hlediska formálního doporučujeme v celém materiálu sjednotit odkazy na poznámky pod čarou, 

kdy např. na str. 5 jsou tyto odkazy v textu uváděny bez kulatých závorek, avšak na str. 6 už s nimi. Doporučujeme materiál 

upravit ve smyslu uvedeném. 

 

Akceptováno. 

 

Odkazy na poznámky pod čarou budou v celém 

materiálu sjednoceny v souladu s čl. 47 

Legislativních pravidel vlády, tzn. označeny 

arabským číslem a kulatou závorkou. 

 

39. 2. K materiálu a Seznamu zkratek na str. 2: Upozorňujeme, že předkladatel v materiálu zavádí zkratky, jejichž zavedení 

není dále v materiálu zohledněno (např. „CRP“, „ČSSZ“ či „MŠMT“). Některé zkratky jsou zase v textu používány, avšak 

zároveň chybně zaváděny znovu, jako např. „EHK OSN“ či „Eurostat“. Doporučujeme materiál sjednotit. 

 

Akceptováno.  

 
V materiálu III. Návrh věcného záměru zákona o 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude na str. 2 

aktualizován seznam zkratek ve smyslu připomínky a 

v části B. Návrh věcného řešení budou odstraněny 

opětovně zaváděné zkratky. 

 

Analogicky bude postupováno i v materiálu IV. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

 

40. 3. K materiálu, část B. – Návrh věcného řešení, str. 6: Z hlediska samotného členění materiálu doporučujeme opravit na 

předmětné straně číslování kapitoly „Obsah navrhované úpravy“. Pod nadpisem B. Návrh věcného řešení je kapitola „1. 

Úvod“, avšak kapitola „Obsah navrhované úpravy“ má taktéž označení číslicí 1. 

 

Akceptováno.  

 
V části B. Návrh věcného řešení bude opraveno 

chybné číslování kapitoly „Obsah navrhované 

úpravy“, která má být správně označena pořadovým 

číslem 2., nikoliv 1. Číslování ostatních kapitol 

v části B. Návrh věcného řešení zůstane beze změny. 

 

10. Ministerstvo vnitra 

Č. j. MV-114615-12/LG-2017 

 

Mgr. Lucie Jakubčíková 
e-

mail:  lucie.jakubcikova@mvcr.cz    

tel.:  974 817 346 

 

 

 

41. Zásadní připomínky: 

 

K části B bodu 1:  
S ohledem na společenský i hospodářský význam umožnění seznámit se s výsledky sčítání požadujeme stanovit dobu 

(minimálně 10 let), po kterou budou data ve formátu otevřených dat včetně registrace datových sad v národním katalogu 

otevřených dat zveřejněna, případně po kterou bude Český statistický úřad garantovat jejich dostupnost na svých 

internetových stránkách. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude na str. 6 

doplněn text předposledního odstavce bodu 1. 

následovně:  

Agregovaná data ze SLDB 2021 budou dostupná také 

v otevřených formátech včetně registrace datových 

sad v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), a 

to minimálně po dobu 10 let od jejich zveřejnění. 

 

Zároveň bude za tuto větu doplněna nová formulace, 

kterou ČSÚ garantuje minimální časovou dostupnost 

agregovaných dat ze sčítání na svých internetových 

stránkách:  

Minimálně po tuto dobu bude ČSÚ garantovat 

dostupnost agregovaných dat ze SLDB 2021 i na 

internetových stránkách ČSÚ. 

 

42. K části B bodu 2.1.5:  
1.Základním identifikačním údajem sčítané osoby má být mimo jiné její rodné číslo. Sčítání osob nepochybně bude agendou 

ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, sčítané osobě bude 

tedy přidělen tzv. agendový identifikátor fyzické osoby (dále jen „AIFO“) dle § 9 odst. 1 zákona o základních registrech. 

Tento identifikátor osobu jednoznačně identifikuje, avšak na rozdíl od rodného čísla, které je univerzálním významovým 

identifikátorem, je AIFO agendovým bezvýznamovým identifikátorem. Jeho použití tedy odpovídá nejen dikci zákona o 

základních registrech, ale rovněž zásadě zpracovávat osobní údaje vždy jen v rozsahu, který je nezbytně nutný k naplnění 

účelu zpracování, požadované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i nařízením 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 (dále jen „GDPR“). Za situace, kdy je možné za 

účelem identifikace sčítané osoby použít AIFO, zpracování rodného čísla této zásadě neodpovídá. V této souvislosti dále 

upozorňujeme na to, že od 1. ledna 2020 nebude rodné číslo uváděno v občanském průkazu, což znamená, že při provádění 

sčítání už řada občanů nemusí mít k dispozici doklad, ze kterého by mohla své rodné číslo snadno opsat a může se tím 

výrazně zvýšit chybovost uvádění tohoto údaje. Považujeme proto za vhodné rodné číslo vypustit z výčtu základních 

identifikačních údajů a v rámci sčítání tento údaj nezpracovávat. Jako druhý základní identifikační údaj může být 

požadováno číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 

 

Akceptováno. 

 

V kapitole 2.1.5 je do tabulky se základními 

identifikátory fyzických osob doplněno AIFO.  Text 

pod tabulkou je upraven ve smyslu připomínky a zní 

následovně: 

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. 

Agendový identifikátor fyzické osoby bude využit pro 

propojení záznamů z administrativních zdrojů, které 

budou napojeny na systém základních registrů a u 

nichž bude v průběhu přípravy SLDB 2021 

(nejpozději při pilotním sčítání) ověřeno, že z nich lze 

veškeré potřebné údaje efektivně převzít 

prostřednictvím služeb základních registrů s využitím 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

identifikace osob podle AIFO. K propojení ostatních 

administrativních zdrojů bude sloužit rodné číslo, 

jméno a příjmení. K propojení sčítacích formulářů se 

soustavou údajů převzatých z administrativních 

zdrojů, ke kontrole úplnosti sčítání a k vyloučení 

duplicitně sečtených osob bude sloužit jméno a 

příjmení a primárně číslo elektronicky čitelného 

identifikačního dokladu, případně rodné číslo, resp. 

číslo pojištěnce. Kombinace data narození a pohlaví 

bude využita jako identifikátor fyzické osoby 

nahrazující rodné číslo v případě, že takové fyzické 

osobě nebylo rodné číslo přiděleno. Z uvedených 

identifikačních údajů bude respondentům umožněno 

zvolit si, které identifikační údaje na sčítací formulář 

uvedou – konkrétně možnosti volby identifikace 

stanoví prováděcí předpis obsahující vzor sčítacího 

formuláře. 

 

43. 2.V tabulce základních identifikačních údajů fyzických osob požadujeme slova „v případě cizinců – osob bez rodného čísla“ 

nahradit slovy „u cizinců, kteří nemají rodné číslo“ neboť podle § 16 písm. a), c), d) a e) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může být rodné číslo přiděleno i 

cizinci. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

 

Akceptováno. 

 

Text v tabulce základních identifikačních údajů za 

fyzické osoby upraven podle návrhu Ministerstva 

vnitra. 

 

44. K části B bodu 3.1:  

V této kapitole je uvedeno, že ministerstva a jiné spolupracující subjekty poskytnou na vyžádání Českého statistického úřadu 

součinnost při opravách chyb v předaných datech a pomoc ve formě konzultací. Je proto nezbytné v zákoně specifikovat 

způsob a formu vyžádání, včetně poskytnutého rozsahu součinnosti. Požadujeme proto jednoznačně upravit postup v situaci, 

kdy nedojde na základě získaných údajů z administrativních zdrojů dat (např. z agendového informačního systému evidence 

obyvatel) ke ztotožnění konkrétní fyzické osoby, nebo v případě, že potřebné údaje budou v agendovém informačním 

systému evidence obyvatel v rozhodný okamžik zpochybněny. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

 

Akceptováno. 

 
V části B. Návrh věcného řešení bude v kapitole 3.1 

upravena druhá věta 3. odstavce následovně: 

Na základě písemné a řádně zdůvodněné žádosti též 

poskytnou součinnost při řešení zjevných 

nekonzistencí či podezřelých stavů identifikovaných 

v předaných datech a pomoc ve formě konzultací 

metodických otázek a případných technických 

problémů. 

 

Zároveň bude za tuto větu doplněna nová formulace, 

specifikující rozsah poskytované součinnosti při 

řešení nekonzistencí a podezřelých stavů. 

Součinnost při řešení zjevných nekonzistencí či 

podezřelých stavů bude požadována v rozsahu 

nezbytném pro identifikaci příčiny nesouladu či pro 

posouzení oprávněnosti podezření, při současném 

respektování personálních a finančních kapacit 

vlastníků, resp. správců dotčených AZD. 

 

45. K části B bodu 3.2:  
Vítáme záměr předkladatele provádět sběr dat primárně z informačních systémů veřejné správy a jiných administrativních 

ČSÚ bere apel na vědomí. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

zdrojů dat a sběr dat od respondentů provádět především prostřednictvím online formulářů. V této souvislosti apelujeme na 

to, aby případná budoucí právní úprava nezakotvovala žádné nesystémové odchylky od obecné úpravy mechanismů 

elektronické státní správy a v maximální míře využívala stávající a osvědčené služby a mechanismy. Dále požadujeme 

v zákoně řádně zakotvit: 

 

1. sběr a zpracování údajů z informačních systémů veřejné správy, popřípadě jiných administrativních zdrojů dat, 

 

ČSÚ v paragrafovém znění zákona o SLDB 2021 

řádně upraví sběr a zpracování údajů z informačních 

systémů veřejné správy, příp. z jiných AZD a 

v maximální možné míře při tom zohlední existující 

osvědčené elektronické nástroje a služby státní 

správy. 

 

46. 2. elektronické individuální sdělování informací prostřednictvím online formulářů, s tím, že údaje tvořící součást formulářů, 

které je možné získat z administrativních zdrojů dat, zejména z informačních systémů veřejné správy, především 

identifikační údaje osoby nebo nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, by měly být ve formuláři automaticky 

předvyplněny, s možnosti případné opravy ze strany sčítané osoby, přičemž formulář pro sčítání by měl být zpřístupněn v 

rámci nyní připravovaného Portálu občana, 

 

Vysvětleno. 

 
Jedním z cílů SLDB 2021 je nezjišťovat od 

respondentů prostřednictvím sčítacích formulářů 

údaje, které jsou plošně dostupné v AZD. Proto údaje 

čerpané z administrativních zdrojů nebudou v 

elektronických formulářích na rozdíl od sčítání 

v roce 2011 vůbec obsaženy. Jedinou výjimku budou 

představovat základní identifikační údaje bytové 

domácnosti vyplněné zástupcem domácnosti při 

registraci do online šetření, které budou následně 

automaticky předvyplněny na jednotlivých sčítacích 

listech osoby z důvodu potřeby jejich jedinečného 

propojení ve společném elektronickém formuláři. 

 

Pro zamezení pochybnostem s předvyplňováním 

sčítacích formulářů bude v části B. Návrh věcného 

řešení v rámci bodu 2.1.5 na str. 9 doplněna na konec 

posledního odstavce věta v tomto znění: 

Předvyplnění sčítacích formulářů dostupnými údaji 

z administrativních zdrojů za účelem jejich kontroly 

či opravy se v zájmu co největšího omezení zátěže 

kladené na respondenty nepředpokládá. 

 

47. 3. využívání elektronické identifikace, kterou předpokládá zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve spojení s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce (dále jen „nařízení eIDAS“), včetně služby tzv. národního bodu podle § 20 zákona o elektronické 

identifikaci, k identifikaci sčítaných občanů, a to zejména prostřednictvím občanského průkazu s elektronickým čipem, kdy v 

tomto kontextu upozorňujeme na povinnost využívání elektronické identifikace podle § 2 zákona o elektronické identifikaci, 

respektive  

 

Akceptováno. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude v rámci bodu 

2.1.5 doplněna nová věta: 

Při SLDB 2021 bude maximálně zohledněno také 

využívání elektronické identifikace, kterou 

předpokládá zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické 

identifikaci, ve spojení s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, včetně služby tzv. národního 

bodu podle § 20 zákona o elektronické identifikaci, k 

identifikaci sčítaných občanů, a to zejména 

prostřednictvím občanského průkazu s elektronickým 

čipem. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

48. 4. využívání elektronického podepisování a pečetění ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve spojení s nařízením eIDAS. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

 
O využívání elektronického podepisování 

elektronických formulářů se s ohledem na jeho 

zanedbatelný praktický přínos a záměr maximálně 

zjednodušit a zatraktivnit online sčítání a co nejvíce 

redukovat zátěž respondentů neuvažuje. 

 

49. K části B bodu 3.4:  
1. Navrhujeme jasně stanovit, že data získaná v rámci sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 budou považována za archiválii 

podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Důvodem je zejména fakt, že 

podle věcného záměru mohou být takto získaná data v této podobě a struktuře poslední. S ohledem na výrazně snížený 

rozsah dat získaný v rámci sčítání v roce 2011 k trvalému uložení požaduje Národní archiv v případě sčítání 2021 možnost 

uložení dat v úplnosti (tj. neanonymizovaná, případně nepseudonymizovaná). 

 

Vysvětleno a navržen další postup. 
 

ČSÚ považuje požadavek Národního archivu za 

významný, nicméně není přijatelné označovat ex ante 

data získaná ze sčítání ve věcném záměru zákona o 

sčítání za archiválii. Dle zákona o archivnictví 

provádí výběr archiválií příslušný archiv, a to na 

základě posouzení kritérií jejich trvalé hodnoty. 

Národní archiv však doposud dostatečně nezdůvodnil 

svůj požadavek na neanonymizovaná / 

nepseudonymizovaná data tak, jak bylo přislíbeno na 

osobním projednání připomínek dne 16. 11. 2017 za 

přítomnosti zástupce Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Zejména nebyl žádným způsobem vysvětlen či 

odůvodněn veřejný zájem na trvalém uchování 

individuálních dat. Zaslaná doplňková rešerše pouze 

mapuje praxi s trvalým archivním uložením dat 

z velkých sčítání ve vybraných zemích. V zaslané 

rešerši je navíc uvedeno, že k této problematice jsou 

v zahraničí zpracovávány obšírné analytické 

materiály a metodiky, kterými se zabývají např. 

k tomuto účelu určené pracovní komise. ČSÚ nemá 

k dispozici takové dokumenty a očekává, že Národní 

archiv svůj požadavek podrobně doplní pro přípravu 

paragrafového znění. 

ČSÚ počítá s tím, že při práci s dokumenty ze sčítání 

2021 bude plně respektován zákon o archivnictví.  

 

Doplňující vyjádření MV k návrhu vypořádání: 

 

Upozorňujeme však, že k analýze významu sčítacích 

operátů došlo již v návaznosti na starší právní úpravu 

i při přípravě zákona č. 499/2004 Sb., kde jsou 

v příloze č. 2 odst. 9 sčítací operáty výslovně 

uvedeny. Příloha č. 2 je přitom soupisem typů 

dokumentů, které mají mít v rámci spisové služby 

skartační znak „A“ a mají být tedy předkládány 

k výběru za archiválie, protože podle obsahu se dá již 

předem usuzovat na jejich trvalou hodnotu. Kromě 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

toho lze tento typ dokumentů vysledovat i ve 

starších, dnes již neplatných předpisech např. 

v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 97/1974 Sb. č. 

 117/1974 Sb., kde se v příloze uvádí že „Podle 

obsahu lze považovat za archiválie zejména: jiné než 

v oddílu I uvedené písemnosti, které výrazným 

způsobem dokládají strukturu společnosti v 

jednotlivých fázích jejího vývoje, její vnější 

uspořádání a vnitřní skladbu, její dobové instituce, 

život obyvatelstva ve všech oblastech činnosti a na 

všech sociálních úrovních, rozsah a intensitu 

politické, hospodářské i kulturní aktivity jeho 

jednotlivých skupin, stavů i tříd nebo působení 

významných osobností.“ a dále se uvádí „Za těchto 

předpokladů jsou archiváliemi: c) písemnosti  1. o 

životních poměrech obyvatelstva v dobových 

státoprávních a ekonomických podmínkách, zvláště o 

složení a pohybu obyvatelstva, 2. o plánování rozvoje 

národního hospodářství, jakož i důležité účetní a 

statistické výkazy a přehledy, 3. o vývoji a stavu 

zdravotnictví, sociální péče a úrovně bydlení, ….“ 

Všechny tři skupiny jistě zahrnují i sčítací operáty. 

Historicky bylo jen do Národního archivu získáno 7 

archivních fondů sčítání lidu, přičemž u každého 

jednoho z nich byla při akvizici k trvalému uložení 

posouzena jejich hodnota a shledána za natolik 

významnou, že k převzetí a uložení v archivu došlo. 

V celé republice pak je uloženo minimálně 50 

archivních souborů typu sčítacích operátů a 

obdobných souborů. Při této retrospektivě tedy 

nedává smysl otevírat polemiku nad archivní 

hodnotou sčítacích operátů jako takových, jestliže 

v uplynulých několika dekádách byl tento typ 

vybírán za archiválie. 

Dále upozorňujeme, že i v navrhovaném věcném 

záměru je v předposledním odstavci bodu 3.4 

uvedeno, že „Po statistickém zpracování vyplněných 

sčítacích formulářů v listinné a elektronické podobě 

se s nimi naloží podle zvláštního právního 

předpisu21)“ 
21)Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Národní archiv tedy trvá na výše uplatněné 

argumentaci a potřebné dokumenty odůvodňující 

požadavek na neanonymizovaná / 
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Připomínkové místo 
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Vypořádání 

nepseudonymizovaná data dodá v rámci přípravy 

paragrafového znění zákona. 

 

50. 2.Vzhledem k převážně elektronické podobě dat požaduje Národní archiv být informován a mít možnost se vyjádřit i k 

případným technickým parametrům získaných dat a systémů, v kterých budou data uložena a zpracovávána (§ 23 vyhlášky č. 

259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

 

Akceptováno. 

 
ČSÚ bere požadavek Národního archivu na vědomí a 

bude ho informovat o případných technických 

parametrech získaných dat a systémů. 

 

51. K části B bodu 3.5:  

1. Předkladatel na str. 21 uvádí, že je plánováno vybudování nového informačního systému veřejné správy, přičemž 

podmínky pro jeho provoz má stanovit zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dáváme na zvážení, zda by právní 

úprava tohoto informačního systému neměla být zařazen v zákoně č. 89/1999 Sb., o státní statistické službě, který již např. 

v § 19a upravuje statistické registry. Každopádně bude zapotřebí v připravovaném zákoně jednoznačně stanovit konkrétní 

rozsah údajů, které budou v novém informačním systému veřejné správy vedeny, včetně lhůt pro jejich uchovávání. 

 

Vysvětleno. 

 

Podle názoru ČSÚ je vhodnější navrhovaný 

informační systém stanovit v zákoně o SLDB 2021, a 

to vzhledem k jeho primárnímu účelu. Účel bude 

v bodě 3.5 věcného záměru podrobněji popsán 

následovně:  

Navrhovaný informační systém bude sloužit pro 

převzetí údajů z administrativních zdrojů dat pro 

účely SLDB 2021 a jejich zpracování. V systému 

budou uloženy také údaje získané ze sčítacích 

formulářů v rozsahu kapitoly 2.1.5 a odvozené 

ukazatele, které nejsou obsaženy ve zdrojových 

administrativních zdrojích dat. Vstupní údaje 

z administrativních zdrojů budou po ukončení 

zpracování v rámci skartace smazány. Informační 

systém SLDB 2021 nebude mít charakter agendového 

systému průběžně udržovaného v aktuálním stavu, 

bude se jednat z pohledu rozhodného okamžiku o 

statický systém pro zabezpečené uložení dat SLDB 

2021. V kontextu jednorázového zákona o SLDB 

2021 se jeho obsah omezuje na výčet dat, která jsou 

předmětem SLDB 2021, a na vytvoření předpokladů 

pro jejich budoucí využití v navazujících populačních 

censech. Uchování údajů pro potřebu budoucích 

cenzů je krokem vedoucím k eliminaci značných 

nákladů, které by musely být vynaloženy při 

opětovném celoplošném terénním zjišťování. Budoucí 

aktualizace z administrativních zdrojů dat 

k rozhodným okamžikům po roce 2021 a její právní 

ukotvení bude předmětem navazující legislativní 

úpravy, v návaznosti na implementaci 

připravovaného nařízení EP a Rady k populačním 

censům po roce 2021.  

 

52. 2. V rámci popisu působnosti spolupracujících subjektů se v písm. b) na str. 22 předpokládá využití rejstříku státních 

zaměstnanců. Není však zřejmé, jaká data bude Český statistický úřad chtít z tohoto rejstříku čerpat, neboť jeho využití 

nebylo dosud ze strany předkladatele s Ministerstvem vnitra jakožto správcem informačního systému o státní službě vůbec 

Akceptováno. 

 
Rejstřík státních zaměstnanců bude při SLDB 2021 
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diskutováno.  

V této souvislosti upozorňujeme, že v bodu 2.1.5 je v seznamu údajů za osoby uvedeno, že údaj o zaměstnání má vyplňovat 

respondent, údaj o postavení v zaměstnání má být čerpán z administrativního zdroje dat. Není zřejmé, zda předkladatel tedy 

bude požadovat údaje o tom, zda je státní zaměstnanec představený ve smyslu zákona o státní službě, přičemž ale nebude 

požadovat údaje o tom, že osoba je státním zaměstnancem.  

Požadujeme proto do věcného záměru doplnit, z jakého důvodu má být administrativním zdrojem dat rejstřík státních 

zaměstnanců a uvést konkrétní údaje, která budou z rejstříku státních zaměstnanců pro účely sčítání využita. Dále 

požadujeme ozřejmit, jakým způsobem bude získáván údaj o postavení v zaměstnání, s ohledem na výše zmíněné především 

u zaměstnanců pracujících v soukromém sektoru. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

 

využit jednak pro ověření existence konkrétních osob 

a jejich ekonomické aktivity, jednak jako pomocný 

zdroj pro určení postavení v zaměstnání. Jeho využití 

pro ověření údaje o zaměstnání ve smyslu konkrétní 

vykonávané profese, který bude zjišťován ze 

sčítacích formulářů, se nepředpokládá. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude v rámci bodu 

2.1.5 doplněn pod tabulkou „Seznam údajů za 

osoby“ nový odstavec: 

U postavení v zaměstnání je cílovým údajem členění 

zaměstnaných osob na zaměstnance, samostatně 

činné osoby bez zaměstnanců a samostatně činné 

osoby se zaměstnanci. Údaj bude konstruován 

kombinací více dostupných administrativních zdrojů 

dat (integrovaného informačního systému ČSSZ 

v kombinaci s údaji rejstříku státních zaměstnanců 

MV a Registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 

53. K části B bodu 3.6:  

1. Návrh věcného záměru zákona hovoří o „sankci“ za přestupek. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, však zavedl namísto termínu „sankce“, užívaného v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, termín „správní 

trest“. Požadujeme proto návrh v tomto směru upravit. 

 

Akceptováno. 

 

Text upraven podle připomínky. 

54. 2. V souvislosti s možným trvalým uložením dat bude nutné se zaměřit na speciální úpravu přestupků v chystaném zákoně a 

jejich případnou implementaci v oboru archivnictví, pokud bude archivnictví spravovat nově získaná statistická data. 
Vysvětleno a navržen další postup. 
 

V případě, že bude rozhodnuto o novele zákona o 

archivnictví, ČSÚ bere na vědomí, že je nutné se 

zaměřit na speciální úpravu přestupků. 

 

55. 3. S ohledem na možnost zneužití některých zjišťovaných údajů požadujeme stanovit, že přestupku se vedle sčítacího 

komisaře dopustí i jiná fyzická či právnická osoba, která zneužije ve svůj prospěch informace, se kterými se seznámila 

v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováváním údajů.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

 

Akceptováno. 
 

V části B. Návrh věcného řešení bude v rámci bodu 

3.6 na konec druhého odstavce pod kulatými 

odrážkami doplněna tato věta:  

Přestupku se dopustí i jiná fyzická či právnická 

osoba, která zneužije ve svůj prospěch informace, se 

kterými se seznámila v souvislosti s prováděním 

sčítání a zpracováváním údajů. 

56. K části E:  

V případě vyčíslených nákladů upozorňujeme, že se jedná o náklady, které Ministerstvo vnitra odhadlo v návaznosti k 

součinnostním úkolům se sčítáním 2011 na cca 1,1 mil. Kč za jednotlivé útvary pouze pro výdej dat na rok 2021. Český 

statistický úřad však předpokládá tři výdeje dat: pilotní sčítání (v předchozí verzi byl uveden rok 2019), před vlastním 

sčítáním a v rozhodném okamžiku. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 
Na základě aktualizovaného požadavku Ministerstva 

vnitra jsou celkové výdaje rezortu v tabulce v části E. 

navýšeny na 3,3 mil. Kč. Tyto výdaje jsou 

rovnoměrně alokovány do let 2019, 2020 a 2021 (tj. 

vždy 1,1 mil. Kč) v návaznosti na plánované výdeje 

dat z administrativních zdrojů Ministerstva vnitra pro 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

potřeby přípravy a realizace SLDB 2021. 

 

57. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

1. Ve zprávě RIA je v části A bodě 3.1 u varianty věcného řešení č. 2 uveden výčet některých typů údajů, které předkladatel 

považuje za nezjistitelné z administrativních zdrojů a předpokládá tedy jejich zjišťování prostřednictvím formulářů. V této 

souvislosti se domníváme, že v případě bytového fondu je dostatečným administrativním zdrojem registr územní 

identifikace, adres a nemovitostí, neboť obsahuje veškeré informace, které se předpokládají ke zjištění prostřednictvím 

sčítání, podpůrně lze využít též údaje z katastru nemovitostí, zejména u bytů, které jsou bytovými jednotkami. Údaje o 

nejvyšším dosaženém vzdělání by bylo možné zjistit prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, školských 

právnických osob, popřípadě subjektů provádějících uznávání vzdělání dosaženého v zahraničí. Údaje o zaměstnání by 

s ohledem na povinnost platit zdravotní a sociální pojištění a daně bylo možné zjistit z rejstříků, seznamů a evidencí 

vedených příslušnými státními orgány, popřípadě zdravotními pojišťovnami. 

 

Vysvětleno. 

 

Ve zprávě RIA v části A bodě 3.1 u varianty věcného 

řešení č. 2 uvedené příklady ve sčítání zjišťovaných 

údajů, které není možné získat z existujících AZD, 

byly specifikovány na základě důkladného posouzení 

37 AZD a informací od správců jednotlivých zdrojů. 

Data o bytovém fondu v detailu zjišťovaných 

technickoekonomických atributů bytů nejsou v ČR 

plošně dostupná v žádném administrativním zdroji. 

Registr územních identifikací, adres a nemovitostí 

eviduje pouze údaj o celkovém počtu bytů ve 

stavebním objektu. Technickoekonomické atributy 

jsou evidovány pouze na úrovni stavebních objektů. 

Ani Informační systém katastru nemovitostí 

neobsahuje úplnou množinu bytů, když eviduje 

pouze byty v osobním vlastnictví a v omezené míře i 

družstevní byty. 

 

Údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání lze sice zjistit 

z dostupných administrativních zdrojů MŠMT, 

nicméně nikoliv za celou cílovou populaci 

vymezenou v SLDB (všechny osoby 15leté a starší). 

Otázkou na zaměstnání se v SLDB 2021 rozumí 

konkrétní vykonávaná činnost, která zpravidla 

zahrnuje pracovní zařazení, funkci i obor (např. 

montážní dělník vozidel, učitelka v MŠ, obchodní 

referent, vrchní sestra, pracovník bankovní přepážky 

apod.). V centrálním registru pojištěnců vedeném 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, který ČSÚ hodlá 

využít pro sčítání, však není tento údaj dostupný. 

 

58. 2. V kapitole „Spolupracující subjekty“, je chybně uvedeno, že Ministerstvo vnitra nepředpokládá v souvislosti s 

jednorázovým či opakovaným předáním údajů pro účely sčítání lidu v roce 2021 žádné výdaje. Ministerstvo vnitra však své 

předpokládané výdaje vyčíslilo – viz připomínka výše k části E návrhu věcného záměru. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

 

V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) bude v kap. 3.2 u varianty 2 v oddíle 

„Spolupracující subjekty“ ve 3. odstavci upraven 

původní text následovně:  

Náklady na služby spojené s jednorázovým výdejem 

dat pro potřeby SLDB 2021 byly jednotlivými resorty 

odhadnuty v řádu jednotek milionů Kč (MPSV, MF). 

Výjimku představují pouze MŠMT a VZP, které 

v souvislosti s jednorázovým či opakovaným 

předáním existujících údajů pro účely SLDB 2021 

žádné výdaje nepředpokládají. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Odůvodnění: 

Důvodem jsou dodatečně identifikované náklady MV 

nad rámec původního požadavku specifikovaného 

v dopisu ze dne 9. 9. 2016 č. j.: MV-115607-7/SC-

2016, související s předáním požadovaných dat 

z AZD MV pro potřeby SLDB 2021 ve třech 

výdejích. 

 

59. Nad rámec návrhu: 

1.S ohledem na GDPR a další související právní předpisy doporučujeme při přípravě zákona o sčítání lidu, domů a bytů v 

roce 2021 nejen důsledně sledovat dodržení deklarovaného záměru, tedy možnost posoudit data získaná v rámci sčítání 

v procesu výběru ve skartačním či mimo skartační řízení, ale také zvážit novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., přesněji 

doplnění ustanovení § 37 odst. 12 o horní ochrannou lhůtu před nahlížením do archiválií, jejichž obsahem jsou statistické 

soubory dat získané při statistických a demografických šetřeních. Ochrannou lhůtu, po kterou by tyto konkrétní typy 

archiválií neměly být přístupné pro nahlížení, doporučujeme stanovit na 120 let od provedení sčítání. 

 

Vysvětleno a navržen další postup. 
 

V případě, že bude rozhodnuto o novele zákona o 

archivnictví, ČSÚ bere na vědomí nutnost stanovit 

ochrannou lhůtu před nahlížením do archiválií. 

 

60. 2.Ve stejném smyslu bude nutné novelizovat i ustanovení § 38 odst. 5 tohoto zákona a vyjmout archiválie, jejichž obsahem 

jsou statistické soubory dat získané při statistických a demografických šetřeních, z možnosti volného nahlížení 

organizačními složkami státu, ozbrojenými silami a dalšími dle citovaného ustanovení, neboť jinak by poskytování 

neanonymizovaných/nepseudonymizovaných údajů bylo v rozporu mimo jiné s § 17 a 18 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, a dále s odstavcem 27 preambule 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 Společenství a 

rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství. Dle čl. 

23 tohoto nařízení mohou Komise (Eurostat) a národní statistické úřady či jiné vnitrostátní orgány v rámci svých příslušných 

pravomocí udělit výzkumným pracovníkům provádějícím statistické analýzy pro vědecké účely přístup k důvěrným údajům, 

které umožňují pouze nepřímou identifikaci statistických jednotek. Bude tedy nutné vyjasnit, zda tuto pravomoc v rámci 

České republiky bude uplatňovat pouze Český statistický úřad, případně zda tato pravomoc při převzetí dat k trvalému 

uložení přejde také na Národní archiv a zda by tedy i Národní archiv měl být oprávněn udělovat výzkumným pracovníkům 

přístup k těmto důvěrným datům. Omezení nahlížení do archiválií (byť i s nepřímou identifikací osob) na určitou zájmovou 

skupinu osob archivní zákon v současné podobě neupravuje. Do připravovaného zákona je proto nutné tuto věc začlenit. 

 

Vysvětleno a navržen další postup. 
 

V případě, že bude rozhodnuto o novele zákona o 

archivnictví, ČSÚ bere na vědomí, že je nutné se 

zaměřit na problematiku volného nahlížení do 

archiválií, jejichž obsahem jsou statistické soubory 

dat získané při statistických a demografických 

šetřeních. 

 

61. 3.Navrhujeme, aby bylo v rámci legislativního procesu při vytváření zákona o sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 

provedeno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v rozsahu a způsobem předpokládaných GDPR tak, aby toto 

posouzení nemusely provádět přímo subjekty spravující, respektive zpracovávající osobní údaje. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

 

Akceptováno. 

 
ČSÚ akceptuje návrh MV, aby v rámci zpracování 

návrhu paragrafového znění zákona o SLDB 2021 

provedl zhodnocení dopadů na ochranu osobních 

údajů v souladu s nařízením GDPR. 

 

62. Doporučující připomínky: 
 

K části B bodu 2.1.5:  

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné ponechat položky vypuštěné ze seznamu údajů za osoby (mateřský jazyk, 

náboženská víra, dopravní prostředek k dopravě do školy nebo zaměstnání atd.) ve formě možnosti dobrovolného vyplnění. 

 

Vysvětleno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

S ohledem na připomínky resortů k NVZZ, ČSÚ 

navrhuje některé údaje (původně navržené vypustit 

z formuláře) zařadit do obsahu SLDB 2021 a 

zjišťovat je jako povinné (mateřský jazyk, frekvence 

dojížďky a dopravní prostředek využívaný k cestě do 

zaměstnání/školy). U ostatních byly zváženy všechny 

hlediska a je navrženo jejich vypuštění. 

 

Dobrovolné vyplnění je povoleno pouze u otázek, 

které spadají podle zákona o ochraně osobních údajů 

do kategorie citlivých údajů (národnost). Vzhledem 

k nutnosti zajištění odpovídající kvality dat a jejich 

dostatečné výpovědní hodnoty, všechny ostatní 

otázky musí být na formuláři zjišťovány povinně. 

 

 

63. K části B bodu 3.1:  
1.Jelikož v návrhu věcného záměru není blíže specifikován způsob využití údajů z administrativních zdrojů dat, máme 

jakožto správce těchto zdrojů za to, že údaje budou Českým statistickým úřadem využívány standardním způsobem, který 

vyplývá z § 5 zákona o základních registrech. To znamená prostřednictvím svého agendového informačního systému za 

využití aktuálně dostupných služeb vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů. Na uvedené správce 

administrativních zdrojů dat, v tomto případě na Ministerstvo vnitra, nebudou tak směřovány nové požadavky na zajištění 

jiného způsobu poskytování údajů či na zajištění jiného rozsahu údajů, než jsou v současnosti schopni poskytovat.  

Pro vyloučení pochybností o této otázce doporučujeme do materiálu doplnit způsob a konkrétní rozsah využívání dat. 

Specifikování požadavků na součinnost v oblasti poskytování údajů z administrativních zdrojů dat by bylo dle našeho názoru 

vhodné zařadit již do tohoto materiálu věcného záměru a nenechávat jej až na samotný návrh zákona. 

 

Akceptováno. 

 
Údaje z administrativních zdrojů dat využívaných 

pro účely SLDB 2021 budou sloužit zejména k 

naplnění informačního systému SLDB 2021 pro 

zpracování výsledků sčítání, ale budou využity i pro 

přípravné činnosti ve fázi přípravy sčítání (např. v 

pilotním sčítání, územní přípravě, při vymezení 

sčítacích obvodů či tisku formulářů), či pro 

organizační podporu a provedení vlastního sčítání. 

Informace tohoto charakteru jsou již uvedeny v 

kapitole 3.1. 

 

V souladu s doporučením MV specifikovat 

požadavky na součinnost resortů a jiných 

spolupracujících subjektů v oblasti poskytování 

údajů z administrativních zdrojů dat bude v kapitole 

3.1 upravena druhá věta 3. odstavce následovně: 

Na základě písemné a řádně zdůvodněné žádosti též 

poskytnou součinnost při řešení zjevných 

nekonzistencí či podezřelých stavů identifikovaných 

v předaných datech a pomoc ve formě konzultací 

metodických otázek a případných technických 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWUJNJWC)



 34 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

problémů. 

 

Zároveň bude za tuto větu doplněna nová formulace, 

specifikující rozsah poskytované součinnosti při 

řešení nekonzistencí a podezřelých stavů. 

Součinnost při řešení zjevných nekonzistencí či 

podezřelých stavů bude požadována v rozsahu 

nezbytném pro identifikaci příčiny nesouladu či pro 

posouzení oprávněnosti podezření, při současném 

respektování personálních a finančních kapacit 

vlastníků, resp. správců dotčených AZD. 

 

Pro vyloučení pochybností a v reakci na tuto 

připomínku navrhujeme rovněž doplnit vysvětlující 

text k charakteru a účelu informačního systému 

SLDB 2021 do bodu 3.5: 

Navrhovaný informační systém bude sloužit pro 

převzetí údajů z administrativních zdrojů dat pro 

účely SLDB 2021 a jejich zpracování. V systému 

budou uloženy také údaje získané ze sčítacích 

formulářů v rozsahu kapitoly 2.1.5 a odvozené 

ukazatele, které nejsou obsaženy ve zdrojových 

administrativních zdrojích dat. Vstupní údaje 

z administrativních zdrojů budou po ukončení 

zpracování v rámci skartace smazány. Informační 

systém SLDB 2021 nebude mít charakter agendového 

systému průběžně udržovaného v aktuálním stavu, 

bude se jednat z pohledu rozhodného okamžiku o 

statický systém pro zabezpečené uložení dat SLDB 

2021. Budoucí aktualizace z administrativních zdrojů 

dat k rozhodným okamžikům po roce 2021 a její 

právní ukotvení bude předmětem navazující 

legislativní úpravy, v návaznosti na implementaci 

připravovaného nařízení EP a Rady k populačním 

censům po roce 2021. V kontextu jednorázového 

zákona o SLDB 2021 se jeho obsah omezuje na výčet 

dat, která jsou předmětem SLDB 2021, a 

na vytvoření předpokladů pro jejich budoucí využití 

v navazujících populačních censech. 

 

64. 2.Ve vztahu k poslední odrážce na str. 13 doporučujeme upřesnit, že informační systém cizinců vede Policie České republiky 

– viz § 158 zákona č. 326/1999 Sb. 

 

Akceptováno. 

 

Text bude upraven následovně: 

- agendový informační systém cizinců (vede Policie 

České republiky), 

 

65. 3.V předposledním odstavci na str. 14 je uvedeno, že instituce (včetně soukromoprávních subjektů, jejichž údaje budou při Vysvětleno. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

sčítání využívány, budou v zákoně uvedeny taxativním výčtem. Doporučujeme okruh těchto subjektů nastínit již nyní ve 

věcném záměru, ve výčtu v bodu 3.5 žádné soukromoprávní subjekty uvedeny nejsou. 

 

 

ČSÚ vychází ze skutečnosti, že některé stávající 

AZD mohou do sčítání zaniknout, případně se 

transformovat a figurovat pod jiným názvem. Při 

přípravě sčítání mohou být navíc dodatečně 

identifikovány některé další zdroje od jiných 

subjektů, které se ukážou jako využitelné a relevantní 

pro potřeby SLDB 2021. Z těchto důvodů 

preferujeme uvedení taxativního výčtu všech 

spolupracujících subjektů, jejichž údaje budou při 

sčítání využívány, včetně případných 

soukromoprávních subjektů, až v paragrafovém znění 

zákona o SLDB 2021. 

 

66. K části F:  
Doporučujeme opravit chybnou formulaci v druhé větě prvního odstavce na str. 31, kde je uvedeno, že „Povinnosti jsou 

stanoveny pro všechny občany ČR s trvalým pobytem bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické příslušnosti“. Z 

předloženého návrhu věcného záměru však vyplývá, že sčítání by se mělo týkat rovněž cizinců. 

Akceptováno. 

 

V prvním odstavci v části F bude upraven text druhé 

věty a za ní doplněna věta nová: 

Povinnosti jsou stanoveny pro všechny fyzické osoby, 

které v ČR žijí nebo se zde v rozhodný okamžik 

sčítání nacházejí, bez ohledu na jejich pohlaví, 

náboženskou či politickou příslušnost, státní 

občanství či druh pobytu. Výjimku představují pouze 

cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, kteří 

sčítání v souladu s mezinárodními konvencemi 

nepodléhají. 

 

67. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

Neztotožňujeme se se závěry ve zprávě RIA v oblasti dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, neboť zpracování dat v 

intencích návrhu věcného záměru zákona může mít negativní vliv na plnění úkolů bezpečnostních sborů a zpravodajských 

služeb České republiky. Doporučujeme proto spolupracovat při tvorbě zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 s 

mezirezortní pracovní skupinou, která plní úkoly na základě Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 4/D ze dne 24. března 2014. 

 

ČSÚ bere připomínku na vědomí.  

 

Příprava paragrafového znění zákona bude probíhat 

v součinnosti s uvedenou pracovní skupinou. 

68. Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K poznámkám pod čarou: 

Doporučujeme dát znění poznámek pod čarou do souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno. 

 
Odkazy na poznámky pod čarou budou v celém 

materiálu uvedeny v souladu s čl. 47 Legislativních 

pravidel vlády. 

 

69. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

S ohledem na čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme číslování stránek zprávy RIA navázat na číslování 

stránek návrhu věcného záměru zákona.  

 

Akceptováno. 

 
Číslování stránek v materiálu IV. Závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace (RIA) bude opraveno 

v souladu s čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády. 

 

11. Ministerstvo zahraničních  Bez připomínek.  
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

věcí 

Č. j. 116955/2017-EUPO 

12. Ministerstvo zdravotnictví  

Č. j. MZDR 48050/2017/LEG 

 Bez připomínek.  

13. Ministerstvo zemědělství 

Č. j. 58461/2017-MZE-12153 

 Bez připomínek.  

14. Ministerstvo životního 

prostředí 
Č. j. MZP/2017/110/406 

 

zásadní připomínka č. 1   

Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. 
odbor ochrany ovzduší  

e-mail: jiri.hromadko@mzp.cz   

tel.: 267 122 455 

 

zásadní připomínky č. 2 a 3  

Mgr. Pavel Gadas, vedoucí 

oddělení spalovacích zdrojů a 

paliv 

e-mail: pavel.gadas@mzp.cz  

tel.: 267 122 266 

 

 

70. Zásadní připomínky: 

 
1. V dotazníkovém šetření požadujeme ponechat položky týkající se druhu dopravního prostředku dojížďky do zaměstnání 

nebo do školy, doby trvání dojížďky do zaměstnání či do školy a frekvence dojížďky. 

 

Odůvodnění: 

Výše uvedené údaje poskytují důležité informace o použitých dopravních prostředcích (využití individuální, nebo hromadné 

dopravy, motorové či nemotorové dopravy atd.). Zjišťované údaje jsou klíčovými údaji o charakteru pracovní a školské 

dojížďky a nalézají využití v řadě následujících analýz: 

 

a) Tvorba modelů dopravní poptávky, které jsou nepostradatelnou součástí např. plánů udržitelné městské mobility, studií 

proveditelnosti nízkoemisních zón, projektových dokumentací k dopravním stavbám apod. Výstupy dopravních modelů jsou 

posléze široce využívány v rámci výpočtu emisí znečišťujících látek  z mobilních zdrojů (silniční dopravy) a následně i v 

rámci rozptylových studií znečištění ovzduší v prediktivních výhledových scénářích (hypotetické analýzy konkrétních 

opatření “co když”). 

 

b) Zpracování plánů dopravní obslužnosti veřejné hromadné dopravy, který je základním podkladem při zpracování plánů 

dopravní obslužnosti území krajů a návrhů dopravní obsluhy veřejné hromadné dopravy. 

 

Sčítání lidí, domů a bytů je jediným zdrojem statistického zjišťování v rámci ČSÚ, ve kterém jsou tyto údaje zjišťovány. 

Metodologicky se jedná zároveň o jedinečný zdroj dat v celé ČR, jelikož se jedná o cenzus celé populace.  

 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

71. 2. Požadujeme zachovat položku bytového listu "Teplá voda".  

 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke klesající průměrné potřebě tepla pro vytápění má krytí energetické potřeby na přípravu teplé užitkové vody 

(TUV) rostoucí podíl na celkové energetické spotřebě domácností. Pro účely výpočtu emisí znečišťujících látek z provozu 

spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech je tedy stále více důležité určit zdroj tepla pro přípravu TUV.   

 

Vysvětleno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Údaj o zdroji energie pro ohřev teplé vody není 

povinně vyžadován evropskou ani národní 

legislativou, nebyl ani požadován většinou uživatelů 

dat. Údaj je navíc, podobně jako otázka na zdroje 

vytápění, spojen s metodickými problémy při 

formulaci vhodné otázky – pokud by měla pokrýt 

předpokládanou variabilitu dat (např. kombinace více 

zdrojů), byla by nutně pro respondenty složitější. 

ČSÚ se proto rozhodl z důvodu snižování zátěže 

respondentů tento údaj v SLDB 2021 nezjišťovat. 

Jako alternativní zdroj údajů je možné využít 

výběrové šetření ENERGO, které proběhlo v roce 

2015 a další provedení je plánováno na období  
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2020-2022. V rámci šetření se zjišťuje mj. zdroj tepla 

a energie pro ohřev teplé užitkové vody ve výrazně 

podrobnějším členění kategorií (včetně kombinací), 

než je možné v rámci SLDB. 

 

72. 3. Vzhledem k počtu domácností využívajících k vytápění a v menší míře i přípravě TUV více zdrojů vytápění (viz výsledky 

šetření ENERGO 2015) by bylo účelné zjišťovat i přítomnost doplňkových zdrojů tepla a míře jejich podílu na krytí celkové 

energetické potřeby bytu. 

 

Vysvětleno. 

 

Nad rámec vyjádření k připomínce výše, ČSÚ 

dodává, že rozšíření otázek o zjišťování doplňkových 

zdrojů tepla a jejich podílu na krytí celkové 

energetické potřeby bytu, které je v připomínce 

navrhováno, není považováno v rámci sčítání za 

vhodné. Pro sčítání, které zahrnuje celou populaci a 

probíhá formou sebesčítání, je v zásadě nutné volit 

spíše zjednodušenou formu zjišťování. Takto 

rozšířená otázka, pokud by měla být srozumitelná a 

zároveň získávat interpretovatelné údaje, by musela 

být nutně rozsáhlejší a strukturovaná (více odpovědí, 

stanovení podílů). Tím by byla pro respondenty 

výrazně komplikovanější a podle našich zkušeností je 

s obtížností otázky spojeno riziko větší non-response 

nebo nevěrohodných a nepřesných údajů. Informační 

hodnota výsledků pak nemusí odpovídat očekávání, 

ani případné náročnosti na přípravu a zpracování. 

Nezpochybňujeme obecně účelnost zjišťování těchto 

informací, podrobnější údaje o struktuře 

spotřebované energie v domácnostech však 

považujeme za vhodnější čerpat právě ze 

specializovaných výběrových šetření jako je např. 

ENERGO, která provádějí školení tazatelé formou 

interview. Rozšiřování otázek ve formulářích při 

celoplošném sčítání by navíc bylo v rozporu s 

celkovým záměrem ČSÚ snižovat zátěž respondentů. 

ČSÚ proto navrhuje v SLDB 2021 tyto doplňkové 

údaje nezjišťovat a zachovat otázky pouze na 

základní údaje o způsobu vytápění bytu a hlavním 

zdroji energie používané k vytápění. 

 

15. Úřad vlády České 

republiky:   

- Ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu a 

předseda Legislativní rady 

vlády 

Č. j. 26165/2017-SLP 

 

Mgr. Markéta Havelková 

73.  Zásadní připomínky: 

 
S ohledem na zásadní význam SLDB při analýze vývoje společnosti uplatňuji níže uvedené připomínky. 

 

k návrhu indikátorů, které budou v SLDB 2021 sbírány 
1.  Důsledkem snižování náročnosti SLDB je snížení počtu otázek (a tím i indikátorů), které budou sbírány. Mezi daty, která 

nemají být dále zjišťována, jsou také následují údaje, u kterých vidíme zásadní důvody pro jejich zahrnutí do SLDB. 

 

V případě bytů jejich vybavenost koupelnou a záchodem. Přestože celkový počet bytů bez této vybavenosti je nízký, jejich 

Vysvětleno. 

 
V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 
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Vypořádání 

e-mail: 

havelkova.marketa@vlada.cz  

tel.: 224 002 2182  

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 

matousek.roman@vlada.cz 

 

 

 

 

užívání je jedním z indikátorů bytové nouze, chudoby a sociálního vyloučení. Schválené strategie v této oblasti (zejména 

Strategie boje proti sociálního vyloučení 2016 – 2020) ukládají úkoly na zlepšení monitoringu chudoby a sociálního 

vyloučení. Vyřazení těchto otázek ze SLDB jde proti smyslu uložených úkolů. 

 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Návrh nezjišťovat vybavenost bytu koupelnou a 

záchodem vychází ze znalosti výsledků minulého 

censu, kdy případy bytů bez koupelny či záchodu 

byly již ojedinělé, celkově nepřesahovaly 2,5 % 

obydlených bytů a dlouhodobě výrazně klesají. ČSÚ 

se proto rozhodl uvedené údaje při sčítání 2021 již 

nezjišťovat na sčítacím formuláři. Pro účely 

Eurostatu bude využita možnost daná doporučeními 

EU uvádět 100% vybavenost bytů koupelnou a 

záchodem. Alternativním zdrojem údajů o 

vybavenosti bytů koupelnou a záchodem 

(přinejmenším za území ČR a krajů) je výběrové 

šetření Životní podmínky (EU-SILC), které je 

prováděno každoročně a poskytuje tak aktuálnější 

údaje než sčítání. 

 

74. V případě osob údaje o mateřském jazyku, času stráveného dojížďkou, používaném způsobu dopravy a frekvenci dojížďky. 

Pokračující diferenciace české společnosti v souvislosti s migrací v rámci EU i ze třetích zemí je otázka mateřského jazyka 

důležitou otázkou, která doplňuje sebeidentfikovanou národnostní příslušnost- Proměny sídelního systému, rozložení 

pracovních příležitostí, využívání internetu a flexibilních forem práce vede ke zvyšování významu dojížďky a zároveň 

k proměnám jejích dalších charakteristik. Vzhledem k absenci jiných (administrativních) dat v této oblasti by nesbírání 

těchto údajů omezilo možnost analýzy těchto trendů. 

 

Částečně akceptováno. 

 
ČSÚ reflektuje skutečnost, že mateřský jazyk patří 

spolu s národností mezi žádané a v současné době 

aktuální údaje a akceptuje požadavky a argumenty 

připomínkových míst.  Údaj o mateřském jazyce 

vhodně doplňuje údaj o národnosti, která jakožto 

citlivý údaj může být zjišťována pouze nepovinnou 

otázkou, má deklaratorní charakter 

(sebeidentifikovaná národnostní příslušnost), a při 

sčítání proto zpravidla vykazuje vyšší non-response a 

údaje jsou hůře interpretovatelné. Mateřský jazyk 

může být jazykem národnostní menšiny, jež vyžaduje 

podporu, v souladu s mezinárodními závazky ČR 

plynoucími z Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin, a odpovídajících právních 

předpisů ČR, především zákona č. 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků národnostních menšin. Údaj o 

mateřském jazyce není obsažen v žádném 

administrativním zdroji dat, není dostupný ani 

z jiných šetření. ČSÚ proto navrhuje mateřský jazyk 

zařadit mezi údaje, které jsou v NVZZ pro SLDB 

2021 navrhovány ke zjišťování u respondentů na 

sčítacím formuláři.  
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Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

75. k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme v rámci hodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant věcného řešení kvantifikovat i náklady osob 

podléhajících sčítání spojené s vyplněním sčítacího formuláře a souvisejícími úkony, a to pomocí standardního nákladového 

Akceptováno. 

 
Do kapitoly 3.2 závěrečné zprávy RIA je v 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

modelu, tj. na základě předpokládané časové náročnosti vyplnění formuláře s plným rozsahem údajů a s jejich omezeným 

rozsahem v důsledku využití dostupných administrativních zdrojů dat (v obou případech při rozlišení využití listinné a 

elektronické podoby formuláře s náklady na související úkony danými obsahem jednotlivých variant); počtu dotčených osob 

(na základě kvalifikovaného odhadu rozsahu využití listinné a elektronické podoby formuláře) a průměrného příjmu. 

 

rámci identifikace nákladů pro fyzické a právnické 

osoby u obou variant doplněna požadovaná 

kvantifikace. 

76. Připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA)  
1.Doporučujeme pro větší přehlednost vyhodnocení jednotlivých variant věcného řešení označovat dotčené kategorie 

subjektů jednotně (ve stávající podobě jsou „ostatní ústřední orgány“ dle varianty 1 označeny u varianty 2 jako 

„spolupracující subjekty“) a odhadované výdaje veřejných rozpočtů na sčítání dle jednotlivých variant (uvedené v tabulkách) 

podrobněji strukturovat, alespoň v rozsahu údajů relevantních pro odlišnosti obou variant (např. rozlišit náklady na terénní 

práce, na tisk sčítacích formulářů u ČSÚ, náklady na poskytnutí údajů z administrativních zdrojů dat u ostatních ústředních 

orgánů apod.)  

 

Vysvětleno. 

 

V kap. 3.2 je u varianty 2 pro označení druhé 

kategorie dotčených subjektů záměrně uvedeno 

obecnější pojmenování „spolupracující subjekty“, 

neboť následný text kromě ústředních orgánů státní 

správy zahrnuje i Českou správu sociálního 

zabezpečení a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 

které ústředními orgány státní správy ve smyslu 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, nejsou. U varianty 1 jsou 

naproti tomu v druhé kategorii dotčených subjektů 

zahrnuty pouze vybrané ústřední orgány státní 

správy, proto je příslušná kategorie nazvána „Ostatní 

ústřední orgány“. 

 

Odhadované výdaje jednotlivých subjektů na SLDB 

2021 dle obou variant prezentované v tabulkách 

v kap. 3.2 nejsou a ani nemohou být vyjádřeny 

ve strukturované podobě z hlediska požadovaných 

položek proto, jelikož u varianty 1, jejíž výpočet 

vychází z úhrnu skutečně čerpaných výdajů na SLDB 

2011, není podrobná struktura čerpaných výdajů 

vzhledem k dodavatelskému zajištění terénních prací 

k dispozici. 

 

77.  

2.Doporučujeme vysvětlit výrazné rozdíly v odhadech nákladů jednotlivých ústředních úřadů na poskytnutí dat 

z administrativních zdrojů pro potřeby sčítání (0 Kč u MV, 10 mil. Kč u MPSV). Pro věrohodnost odhadu celkových 

nákladů je relevantní, zda byly dílčí odhady provedeny korektně a na základě jednotné metodiky, tj. zda mají příslušné 

rozdíly legitimní odůvodnění (spočívající např. v rozdílném rozsahu poskytovaných údajů, míře ne/kompatibility 

informačních systémů, provázanosti s jinými úkoly aj. u dotčených úřadů). 

 

Vysvětleno. 

 
Náklady spojené s využitím administrativních zdrojů 

dat pro účely sčítání závisí na existujících 

dostupných funkcionalitách a organizačním zajištění 

jednotlivých informačních systémů, v některých 

případech potvrdil příslušný rezort možné využití 

existujících funkcionalit informačního systému bez 

dodatečných nákladů, jinde bude vyžadovat zásah do 

informačního systému a zapojení externího 

dodavatele IT služeb. Odhad nákladů vychází z 

podkladů jednotlivých rezortů a byl předmětem 

jednání v rámci mezirezortní pracovní skupiny v 

souvislosti s ověřováním a testováním vzorků dat z 

jednotlivých administrativních zdrojů. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

16. Úřad vlády České 

republiky:   

- Odbor kompatibility  
Č. j. sine-KOM 

 

Vypracovala:  

Mgr. Petra Procházková 
 

Mgr. Ing. Dušan Uher, ředitel 

odboru 

 

 
 

78. Doporučující připomínky: 

Po stránce formální: 

 

1. Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

 

 Názvy předpisů EU navrhujeme uvádět dle jeho znění v Úředním věstníku EU (viz například poznámka pod  čarou č. 3 v 

návrhu věcného záměru či označení nařízení GDPR na str. 21). Na str. 27 návrhu věcného záměru  navrhujeme hovořit o 

„Evropské unii“, nikoli o „Společenství“.   

 

 

Akceptováno. 

 

Text upraven podle připomínky. 

79. 2. Předkladatel nesplnil povinnost uvést důvody pro uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy EU ve 

smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další, a to zejména ve vztahu k příloze nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 763/2008. Předkladatel na str. 3 návrhu věcného záměru potvrzuje, že návrh jde nad rámec požadavků 

stanovených předpisem EU. Tuto informaci navrhujeme v rámci materiálu konkretizovat. 

 

Akceptováno. 

 

Navrhovaná právní úprava přesahuje rámec 

požadavků stanovených předpisy EU pouze 

v rozsahu zjišťovaných údajů. Bude zjišťováno 

omezené množství údajů, které nejsou předpisy EU 

vyžadovány. Vyžaduje je však národní legislativa, 

případně jsou do zjišťování zařazeny na základě 

požadavků většího počtu připomínkových míst 

v rámci mezirezortního připomínkového řízení. 

Výčet těchto údajů spolu s odůvodněním jejich 

zařazení mezi zjišťované údaje při SLDB 2021 je 

doplněn do části 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.  
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 

Návrhu věcného záměru se dotýká především úprava  

-nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů a prováděcí 

úprava k tomuto nařízení [zejména prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543, nařízení Komise (EU) 2017/712 či prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2017/881]; 

 

-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 Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se 

zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství, v platném znění; 

 

-nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice; 

 

-právní akty EU týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K návrhu věcného záměru neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  

 

Závěr: 

Návrh věcného záměru je plně slučitelný s právem EU.  

Stanovisko ÚV – OKOM 

17. Úřad vlády České 

republiky: 

- Místopředseda vlády pro 

vědu, výzkum a inovace a 

předseda Rady vlády pro 

výzkum, vývoj a inovace 
Č. j. 26167/2017-OMP 

 Bez připomínek.  

18. Úřad vlády České 

republiky: 

- Kabinet vedoucího Úřadu 

vlády  

Č. j. 26168/2017-OUR 

 

Mgr. et Mgr. Aneta 

Haimannová 
e-mail: 

haimannova.aneta@vlada.cz tel.: 

296 15 3532 

 

 

 

80.  Zásadní připomínky: 

 

1. Str. 11  
Požadujeme v SLDB zachovat následující zjišťování:  

5. Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy 

6. Doba trvání dojížďky - do zaměstnání nebo do školy  

7. Frekvence dojížďky. 

 

Odůvodnění: Data k dojížďce jsou z hlediska udržitelného rozvoje důležitá pro analýzy využití času – slaďování pracovního 

a osobního života a přechodu na udržitelnou mobilitu a měření pokroku v naplňování Strategického rámce Česká republika 

2030. Pokud ČSÚ negarantuje zařazení těchto položek do jiného šetření s vyšší frekvencí výstupu, požadujeme je v SLDB 

2021 zachovat.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 
 

81. 1. Str. 11  

Požadujeme doplnit informaci, zda jsou data položek 1 – 7, které jsou navrhovány nezařazovat do SLDB 2021, dostupná na 

základě jiných zjišťování.  

Vysvětleno. 

  

V případě údajů 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

Tato připomínka je zásadní 

 

1. Mateřský jazyk,  

5. Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání 

nebo do školy, 

7. Frekvence dojížďky,  

ČSÚ akceptuje požadavky a argumenty 

připomínkových míst a navrhuje je opětovně zařadit 

mezi údaje, které jsou v NVZZ pro SLDB 2021 

navrženy ke zjišťování u respondentů na sčítacím 

formuláři. 

Ostatní údaje: 

2. Náboženská víra – údaj není dostupný z jiných 

zdrojů, 

3. Obor vzdělání – údaj nelze pro celou populaci 

naplnit z jiných zdrojů dat; pouze údaje za aktuálně 

studující a nedávno dostudované osoby má 

k dispozici MŠMT ze školských matrik,  

4. Počet živě narozených dětí v současném nebo 

posledním manželství – údaj není dostupný z jiných 

zdrojů v dostatečné kvalitě pro všechny osoby žijící 

na území ČR, 

6. Doba trvání dojížďky do zaměstnání nebo do školy 

- údaj lze pomocí dostupných programových 

vybavení odvodit z údajů o dopravním prostředku a 

dojížďkovém proudu, resp. lze jako alternativní údaj 

k době trvání vypočítat vzdálenost mezi místem 

bydliště a pracoviště (školy). 

  

19. Česká národní banka 

Č. j. 2017/132257/CNB/001 

 Bez připomínek.  

20. Nejvyšší kontrolní úřad 

Č. j. 140/17-NKU140/583/17 

 

JUDr. Jiří Krůta  
tel. 433 045 346 

jiri.kruta@nku.cz,   

Alena Lišková 

Tel. 233 045 242 

alena.liskova@nku.cz 

oddělení legislativních agend a 

dokumentace, odbor právní 

 

 

 

  

 

82. Doporučující připomínky: 

 

1) Strana 8, kap. 2.1.4, poznámka pod čarou č. 12) 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bude od 25. května 2018 nahrazen přímo 

použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a českým prováděcím zákonem. Věcný záměr zákona 

by proto měl obsahovat odkaz na budoucí právní úpravu, se kterou bude muset být připravovaný zákon o sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2021 v souladu. 

 

Akceptováno. 

 
Text bude odkazovat na budoucí právní úpravu o 

ochraně osobních údajů (GDPR). 

83. 2) Strana 9 - 10, kap. 2.1.5, tabulka Seznam údajů za osoby 

V tabulce jsou uvedeny údaje, které budou získány přímo od respondentů a které z administrativních zdrojů dat. Údaj „Počet 

živě narozených dětí celkem“ má být získán od respondenta. U žen však tento údaj lze získat z registru pojištěnců, případně 

ze zdravotnických registrů nebo z centrální evidence obyvatelstva. Dále není uvedeno, zda tento údaj bude zjišťován pouze u 

žen, nebo i u mužů (u mužů, např. rozvedených a znovu sezdaných by bylo patrně komplikované propojit je s bývalými 

partnerkami, se kterými mají děti). 

Podle tabulky bude údaj „Zaměstnání“ získán od respondenta, ale „Postavení v zaměstnání“ z administrativních zdrojů. V 

kapitole 3.1 Využitelnost administrativních zdrojů dat však není uveden žádný zdroj, ze kterého by bylo možné získat 

Akceptováno. 

 
U počtu živě narozených dětí navrhujeme doplnit 

vysvětlení v tomto znění, které bude ukazatel blíže 

definovat: 

Údaj o počtu živě narozených dětí celkem bude 

zjišťován pouze u žen prostřednictvím sčítacích 

formulářů, neboť z údajů evidence obyvatel nelze 

pokrýt děti narozené v zahraničí. Údajem je míněn 
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Vypořádání 

informaci o postavení respondenta v zaměstnání, když údaj o svém zaměstnání musí vyplnit on sám. 

 

počet živě narozených biologických dětí, nikoliv 

např. osvojených. 

 

Údaj "Postavení v zaměstnání" dělí ekonomicky 

činné do základních skupin (Zaměstnanci, 

Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé), 

Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ) aj). Naopak 

položka "Zaměstnání" představuje konkrétní 

vykonávanou činnost - profesi; zpravidla zahrnuje 

pracovní zařazení, funkci i obor (např. učitelka v MŠ, 

vedoucí skladu, montážní dělník vozidel, stavební 

elektromontér apod.). Pro určení "Postavení v 

zaměstnání" využije ČSÚ kombinaci údajů 

z administrativních zdrojů dat – konkrétně ČSSZ 

(pojistné vztahy), Generálního finančního ředitelství 

a z Rejstříku ekonomických subjektů. Tyto ani jiné 

administrativní zdroje dat ovšem neobsahují 

detailnější informaci o konkrétním zaměstnání osoby. 

To bude respondent proto vyplňovat do sčítacího 

formuláře. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude v rámci bodu 

2.1.5 doplněn pod tabulkou „Seznam údajů za 

osoby“ nový odstavec: 

U postavení v zaměstnání je cílovým údajem členění 

zaměstnaných osob na zaměstnance, samostatně 

činné osoby bez zaměstnanců a samostatně činné 

osoby se zaměstnanci. Údaj bude konstruován 

kombinací více dostupných administrativních zdrojů 

dat (integrovaného informačního systému ČSSZ 

v kombinaci s údaji rejstříku státních zaměstnanců 

MV a Registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 

84. 3) Strana 11, kap. 2.1.5, výčet pod prvním odstavcem 

Oproti návrhu doporučujeme zvážit ponechání zjišťovaného údaje „Obor vzdělání“ jako podpůrný zdroj informací pro 

možné strategické plánování investičních prostředků do vzdělání reagující na potřeby trhu práce. Dále doporučujeme zvážit 

ponechání údaje „Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy“ a „Doba trvání dojížďky do zaměstnání nebo 

do školy“ jako zdroj dat pro plánování dopravní infrastruktury na regionální úrovni. 

 

Částečně akceptováno. 

 
V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 
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formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

K požadavku na zjišťování oboru vzdělání lze nad 

rámec uvedeného argumentu poukázat na velmi 

nízký zájem o tento údaj z minulého sčítání v roce 

2011. Informační služby ČSÚ zaznamenaly v 

uplynulých letech dotazy od uživatelů na obor 

vzdělání jen zcela výjimečně. Zároveň se jedná o 

otázku, která svou povahou klade vyšší nároky na 

respondenta (údaj nelze pro celou populaci naplnit z 

administrativních zdrojů dat) i následné zpracování 

dat (verifikace a většinou manuální kódování 

slovních zápisů). Údaji za aktuálně studující a 

nedávno dostudované disponuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro starší 

osoby, které ve zdroji MŠMT chybí, má informace o 

oboru vzdělání nízkou relevanci, neboť jejich 

znalosti a uplatnitelnost na trhu práce jsou již 

mnohem více výsledkem dlouhodobé praxe než 

absolvovaného formálního vzdělání. Daleko více je 

pro analýzy pracovního trhu a potenciálu využívané 

současné nebo poslední zaměstnaní / profese, které 

bude v SLDB zjišťováno. ČSÚ je připraven 

poskytnout podporu a součinnost při vybudování 

případného administrativního zdroje o vzdělání, 

založeného na informacích, které má MŠMT ze 

školských matrik k dispozici. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 
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ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

85. 4) Strana 15, kap. 3.2, čtvrtý a šestý odstavec 

V těchto odstavcích je uvedeno, že „Bytové domácnosti, které se nesečtou online, budou následně podléhat v další fázi 

terénnímu došetření prostřednictvím sčítacího komisaře. Sčítání během fáze terénního došetření se provádí zápisem údajů do 

listinného formuláře, případně do jeho elektronické podoby.“ Doporučujeme zvážit možnost využití elektronického 

formuláře pro druhé, doplňovací kolo šetření. Tento způsob by byl výrazně méně náročný na potřebu terénních pracovníků, 

čímž by se snížily finanční náklady na jejich využití. 

 

Vysvětleno. 
 

Při terénním došetřování budou elektronické 

formuláře využity. Text v kap. 3.2 bude na základě 

dalších připomínek upraven a bude v něm výslovně 

uvedena možnost využití elektronického formuláře 

ve fázi terénního došetření (šestý odstavec kapitoly 

3.2 na str. 17 bude znít: 

Během fáze terénního došetření distribuují sčítací 

komisaři listinné formuláře domácnostem, které se 

nesečetly ve fázi online šetření. Členové domácnosti 

vyplní listinný formulář, který následně odevzdají 

sčítacímu komisaři (termín sběru jim komisař avizuje 

při distribuci formuláře). Bude rovněž možné vyplnit 

elektronickou obdobu sčítacího formuláře. Pro 

přihlášení k elektronické podobě formuláře během 

fáze došetřování budou sloužit evidenční údaje 

uvedené na obdrženém listinném formuláři, nebude 

tedy již probíhat registrace způsobem jako ve fázi 

online šetření.) 

 

86. 5) Strana 16 - 18, kap. 3.3 

Z textu kapitoly vyplývá, že ČSÚ již 4 roky před realizací sčítání v roce 2021 předpokládá značné využití externích 

Vysvětleno. 
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dodavatelů bez objektivního zdůvodnění nevyužití interních kapacit, které by mohl v takto dlouhém přípravném období 

vytvořit. Není např. zřejmé, z jakého důvodu se oproti předešlému sčítání bude při sčítání 2021 jednat  o projekt, který 

potřebuje externího projektového manažera a bezpečnostního manažera projektu za stavu, kdy se v rámci ČSÚ jedná 

o opakující se činnost (každých deset let). Tyto činnosti by mohli zajišťovat např. zaměstnanci ze Sekce demografie 

a sociálních statistik - 6102 oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání (viz Organizační struktura ČSÚ od 1. 1. 2017 

zveřejněná na jeho webových stránkách). Totéž platí ve vztahu k externím právním službám. Nejzkušenějším subjektem v 

oblasti sčítání lidu v ČR je právě ČSÚ a jeho zaměstnanci (taktéž právníci), není tedy zřejmý důvod, proč by právní podporu 

sčítání lidu nebylo možno zajistit z interních zdrojů. Upozorňujeme, že by měla být nastavena kritéria, která by vytvořila 

výchozí předpoklady pro parametry (ekonomické, kvalitativní, bezpečnostní aj.) vstupující do rozhodování v souladu s 

hledisky 3E. Doporučujeme proto uvést v této kapitole výsledky ekonomické analýzy, které svědčí o ekonomické výhodnosti 

preferovaného přístupu ČSÚ k zajištění sčítání v roce 2021. 

 

Sčítání je sice opakující se činností, ale potřeba 

kapacit zajišťující právní služby, projektové řízení 

apod. je přesto nárazová, se špičkou kolem 

cenzového roku. Trvalé udržení kapacit na tyto 

činnosti je neekonomické. Zajištění expertů formou 

nákupu služeb proto považujeme za nejlepší variantu. 

I při minulém sčítání byly tyto služby zajišťovány z 

velké části externě. I v zahraničí je z uvedených 

důvodů velmi běžné využívání externích služeb při 

realizaci projektu sčítání. 

21. Úřad pro ochranu osobních 

údajů 
Č. j. UOOU-09429/17-3  

 

Mgr. Kateřina Lipanová  
e-mail: legislativa@uoou.cz 

tel.: 234 665 250 

 

 

87. Zásadní připomínky 

 

Obecně 
ÚOOÚ upozorňuje na to, že věcný záměr je více koncepční než normativní dokument, a proto není na závadu, když do 

většího detailu rozepisuje nejasné záležitosti, což lze pak přenést do zvláštní části důvodové zprávy. Připomíná, že zákon o 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude muset vycházet z GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018. Jeho součástí je 

článek 36 odst. 4, což znamená, že součástí návrhu zákona bude muset být podrobné zhodnocení dopadů na ochranu 

osobních údajů, v souladu s GDPR, k čemuž může být východiskem tento věcný záměr. ÚOOÚ v připomínkách využívá 

poznatky a závěry z konzultace s ČSÚ. 
 

Akceptováno. 

 
ČSÚ bere na vědomí upozornění ÚOOÚ. Zákon o 

SLDB 2021 bude koncipován plně v souladu 

s GDPR a podrobné zhodnocení dopadů na ochranu 

osobních údajů a souladu právní úpravy s nařízením 

GDPR bude součástí zpracování návrhu 

paragrafového znění zákona. 

88. K části III písm. B návrhu věcného řešení 

 
1.  Je nezbytné doplnit cíl SLBD. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Cíle by se měly stát součástí věcného záměru, zejména s ohledem na chystané malé (každoroční) censy a požadovaný trvalý 

censovní registr. 
 

Akceptováno. 

 
Předposlední odstavec kap. 1 na str. 6 navrhujeme 

upravit a za něj doplnit nový odstavec. Závěr kap. 1 

navrhujeme ve znění: 

Z výsledků sčítání Český statistický úřad vytváří 

statistické informace ... v Národním katalogu 

otevřených dat (NKOD), a to minimálně po dobu 10 

let od jejich zveřejnění. Minimálně po tuto dobu bude 

ČSÚ garantovat dostupnost agregovaných dat ze 

SLDB 2021 i na internetových stránkách ČSÚ. Vedle 

předdefinovaných výstupů publikovaných uvedenými 

způsoby bude ČSÚ po skončení jejich zpracování 

trvale zajišťovat vytváření agregovaných výstupů na 

základě specifických požadavků jednotlivých 

uživatelů dat.  

 

V evropském a mezinárodním rozměru prochází 

censové statistiky a sčítání lidu procesem přeměny od 

jednorázové statistické akce velkého rozsahu směrem 

k pravidelně se opakující statistické aktivitě. V rámci 

Evropské unie je zakotvena uvedeným nařízením EP 

a Rady č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů, 

desetiletá perioda. Ve výhledu strategického 

dokumentu Evropské komise pro censovou statistiku 
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po roce 2021 je tato perioda doplněna každoročním 

poskytováním údajů cenzového typu (tzv. „malé 

cenzy“), tj. povinnost poskytovat v rámci censové 

statistiky každoročně vymezený počet ukazatelů 

v detailní územní podrobnosti až do úrovně čtvercové 

sítě o velikosti buňky 1 km2. Tyto požadavky na 

každoroční cenzy budou zavedeny připravovaným 

novým nařízením EP a Rady k populačním censům 

po roce 2021. ČSÚ v návrhu věcného záměru zákona 

k SLDB 2021 již reflektuje i tyto uvedené skutečnosti. 

Vzhledem k tomu, že nebude realisticky možné a 

nebylo by ani účelné provádět po roce 2021 

každoroční celoplošná zjišťování censové statistiky, 

sledují cíle v oblasti způsobu provedení a zpracování 

dat SLDB 2021 i zajištění potřebného přesahu sběru 

údajů v rámci SLDB 2021 i pro plánované malé 

cenzy (a výhledově též pro budoucí plně 

administrativní sčítání). 

 

89. 2.  V bodu 2 na p. 6 je obsah navrhované úpravy špatně očíslován. Místo číslice 1 má být číslice 2.  

 

Odůvodnění: 

Vyplývá to z logické posloupnosti. 
 

Akceptováno. 

 

V části B. Návrh věcného řešení bude opraveno 

chybné číslování kapitoly „Obsah navrhované 

úpravy“, která má být správně označena pořadovým 

číslem 2., nikoliv 1. Číslování ostatních kapitol 

v části B. Návrh věcného řešení zůstane beze změny. 

 

90. 3.  V  bodu 2.1.5. Vymezení obsahu sčítání lidu, domů a bytů 2021: a) za fyzické osoby, k jednotlivým údajům na pp. 9–11 

je nutné blíže konkretizovat požadované osobní údaje. Tato připomínka je zásadní.  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o tyto osobní údaje: postavení v zaměstnání, kde doporučujeme specifikovat, jaký bude mít ČSÚ zdroj čerpání této 

informace. U položky země/místo narození matky by bylo vhodné upřesnit, zda se místo zjišťuje jen v případě ČR a zda se 

místní názvy uvádějí výlučně podle aktuálního stavu. U národnosti je vhodné uvést, zda se míní subjektivní pojetí 

respondenta. 
 

Akceptováno. 

 
V části B. Návrh věcného řešení v rámci bodu 2.1.5 

navrhujeme doplnit pod tabulkou ke zmiňovaným 

údajům za osoby následující text:  

 

K postavení v zaměstnání: 

U postavení v zaměstnání je cílovým údajem členění 

zaměstnaných osob na zaměstnance, samostatně 

činné osoby bez zaměstnanců a samostatně činné 

osoby se zaměstnanci. Údaj bude konstruován 

kombinací více dostupných administrativních zdrojů 

dat (integrovaného informačního systému ČSSZ 

v kombinaci s údaji rejstříku státních zaměstnanců 

MV a Registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 

K zemi/místu narození: 

V případě položky země/místo narození se u osob 

narozených na území České republiky zjišťuje místo 

(obec), u osob narozených v zahraničí pouze stát. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

V souladu s nařízeními EU v oblasti sčítání lidu 

budou údaje vztaženy k aktuálnímu územnímu 

členění. Pokyn k vyplnění bude uveden ve 

vysvětlivkách k formuláři.  

 

K národnosti: 

U položky národnost jde obdobně jako v SLDB 2011 

o deklaratorní údaj, subjektivní pojetí respondenta, 

tzn. každý respondent uvede národnost, k níž se hlásí, 

podle svého rozhodnutí. 

 

91. ÚOOÚ dále doporučuje u nejvyššího dosaženého ukončeného vzdělání odůvodnit, proč nelze převzít údaj od MŠMT 

nebo ČSSZ a u počtu živě narozených dětí specifikovat, že se míní počet porodů a že se tento údaj vyplňují pouze ženy. U 

ekonomické aktivity je nutno specifikovat, co se jí myslí a proč nelze využít registry. U zaměstnání doporučujeme vyjasnit, 

zda se jím rozumí profese respondenta. U odvětví ekonomické činnosti doporučujeme zavést pomůcku, kdy se pomocí 

jména zaměstnavatele a obchodního/živnostenského /ARES se vygeneruje Odvětvová klasifikace ekonomických činností. 
 

Akceptováno. 

 

K nejvyššímu dosaženému vzdělání navrhujeme 

doplnit následující text: 

Údaj o nejvyšším ukončeném vzdělání bude zjišťován 

prostřednictvím sčítacích formulářů, neboť z 

dostupných administrativních zdrojů jej nelze získat 

za celou cílovou populaci, ale pouze za její specifické 

segmenty, a nelze tak docílit pro sčítání nutného 

úplného pokrytí cílové populace.  

 

K ekonomické aktivitě navrhujeme doplnit 

upřesnění: 

Údaj o ekonomické aktivitě člení obyvatelstvo na 

pracovní sílu (zaměstnaní, nezaměstnaní) a na 

ekonomicky neaktivní (nepracující studenti, 

nepracující důchodci, osoby s vlastním zdrojem 

obživy). Údaj se týká celé populace, kombinací 

dostupných administrativních zdrojů jej lze však 

zjistit pouze u specifických subpopulací. 
 

U počtu živě narozených dětí navrhujeme doplnit 

vysvětlení v tomto znění: 

Údaj o počtu živě narozených dětí celkem bude 

zjišťován pouze u žen prostřednictvím sčítacích 

formulářů, neboť z údajů evidence obyvatel nelze 

pokrýt děti narozené v zahraničí. Údajem je míněn 

počet živě narozených biologických dětí, nikoliv 

např. osvojených. 

 

K zaměstnání navrhujeme doplnit text: 

Zaměstnáním je myšleno konkrétní zaměstnání, tj. 

práce vykonávaná k datu sčítání; konkrétní činnost, 

daná souborem úkolů a povinností, kterou pracovník 

vykonává a která je zdrojem jeho hlavních 

pracovních příjmů. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Vítáme návrh na uvedenou pomůcku k určení 

odvětví ekonomické činnosti, zvážíme možnost 

jejího zavedení jako pomůcky pro respondenty do 

elektronického formuláře. 

 

92. 4.  V bodu 3.2 Sběr dat u domácností na p. 15 je u způsobu provedení sčítání nezbytné jasně formulovat, že v první fázi bude 

sčítání probíhat pouze elektronicky a detailněji popsat průběh druhé fáze sčítání.   

 

Odůvodnění: 

Otázka způsobu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je stěžejní. Zejména seniory bude zajímat, zda mohou vyplňovat 

formuláře v listinné podobě již v první fázi sčítání. Pokud věcný záměr s touto variantou nepočítá, bylo by vhodné ji 

v parafovaném znění výslovně vyloučit a detailně popsat průběh sčítání v první i druhé fázi, tak aby byl pochopitelný laické 

veřejnosti. Zejména doporučujeme uvést, že v první fázi bude sčítání probíhat pouze elektronickou formou prostřednictvím 

využití elektronického formuláře pro celou bytovou domácnost. Tento formulář bude zpřístupněn všem respondentům v 

domácnosti po ověření osobních údajů jednoho z členů domácnosti při registraci. Samotou registrací tedy prochází pouze 

jedna osoby z bytové domácnosti a 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. 
 

Akceptováno. 

 
Druhý odstavec kapitoly 3.2 navrhujeme rozšířit do 

této podoby: 

Sčítání během fáze online šetření bude provedeno 

zápisem údajů do online sčítacího formuláře. V této 

fázi nebude možné vyplnit listinné formuláře, ty 

budou distribuovány až následně. Vzhledem k tomu, 

že jedním z nutných předpokladů pro účast v online 

šetření bude ztotožnění respondentem uvedené 

adresy pobytu s existující adresou v RÚIAN, resp. 

RSO, nebude možné zaručit online sečtení v této fázi 

pro osoby bydlící např. v mobilních a nouzových 

obydlích či jiných objektech bez evidované adresy. 

 

Šestý a sedmý odstavec kapitoly 3.2 navrhujeme 

přeformulovat v tomto znění: 

Během fáze terénního došetření distribuují sčítací 

komisaři listinné formuláře domácnostem, které se 

nesečetly ve fázi online šetření. Členové domácnosti 

vyplní listinný formulář, který následně odevzdají 

sčítacímu komisaři (termín sběru jim komisař avizuje 

při distribuci formuláře). Bude rovněž možné vyplnit 

elektronickou obdobu sčítacího formuláře. Pro 

přihlášení k elektronické podobě formuláře během 

fáze došetřování budou sloužit evidenční údaje 

uvedené na obdrženém listinném formuláři, nebude 

tedy již probíhat registrace způsobem jako ve fázi 

online šetření. 

Mimo uvedených způsobů sběru dat bude možné i 

vyplnění formuláře s pomocí komisaře, případně 

osobní předání na kontaktních místech dodavatele 

terénních prací. 

93. Dále ÚOOÚ doporučuje alespoň v základu uvést, jak bude zajištěna ochrana osobních údajů v elektronickém formuláři a 

jakým technologickým řešením se počítá. 
Vysvětleno. 

 
Navrhujeme vysvětlení, že konkrétní technologické 

řešení elektronických formulářů bude blíže řešeno 

v rámci přípravy paragrafového znění zákona a 

případně též v příslušné prováděcí vyhlášce k 

formulářům. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

94. 5.  V bodu 3.4. Ochrana dat při sčítání na p. 20 je nezbytné podrobně popsat následné využití dat. Tato připomínka je 

zásadní. 
 

Odůvodnění: 

V bodu 3.9 RIA a dále na p. 21 se uvádí: „Bude vytvořen nový informační systém veřejné správy.“ Ten je nezbytné blíže 

popsat. Jeho základem by měl být zákon o státní statistické službě a všechny nezlikvidované osobní údaje po SLDB 2021 do 

něj přesunout. 

 

Akceptováno.  

 

Do kapitoly 3.5 navrhujeme doplnit následující text: 

Navrhovaný informační systém bude sloužit pro 

převzetí údajů z administrativních zdrojů dat pro 

účely SLDB 2021 a jejich zpracování. V systému 

budou uloženy také údaje získané ze sčítacích 

formulářů v rozsahu kapitoly 2.1.5 a odvozené 

ukazatele, které nejsou obsaženy ve zdrojových 

administrativních zdrojích dat. Vstupní údaje 

z administrativních zdrojů budou po ukončení 

zpracování v rámci skartace smazány. Informační 

systém SLDB 2021 nebude mít charakter agendového 

systému průběžně udržovaného v aktuálním stavu, 

bude se jednat z pohledu rozhodného okamžiku o 

statický systém pro zabezpečené uložení dat SLDB 

2021. V kontextu jednorázového zákona o SLDB 

2021 se jeho obsah omezuje na výčet dat, která jsou 

předmětem SLDB 2021, a na vytvoření předpokladů 

pro jejich budoucí využití v navazujících populačních 

censech. Uchování údajů pro potřebu budoucích 

cenzů je krokem vedoucím k eliminaci značných 

nákladů, které by musely být vynaloženy při 

opětovném celoplošném terénním zjišťování. 

Budoucí aktualizace z administrativních zdrojů dat 

k rozhodným okamžikům po roce 2021 a její právní 

ukotvení bude předmětem navazující legislativní 

úpravy, v návaznosti na implementaci nového 

nařízení EP a Rady k populačním censům po roce 

2021.  

95. Co se týká skartační lhůty, vzhledem k tomu, že jde o veřejnoprávní zpracování osobních údajů, je nezbytné jeho náležitosti 

stanovit výslovně. Je proto nutné stanovit dobu, po jakou se budou uchovávat osobní údaje.  
Akceptováno. 

 
Do kapitoly 3.4 navrhujeme doplnit následující text: 

Skartační lhůta pro listinné sčítací formuláře a data 

převzatá z administrativních zdrojů dat bude 

stanovena v paragrafovém znění zákona v obdobné 

délce jako při sčítání v roce 2011, tj. na maximálně 3 

roky od rozhodného okamžiku sčítání. 

 

22. Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových 
Č. j. 17102017/KGR 

 

Ing. Karel Loucký  
tel. 225 776 324 

e-mail: karel.loucky@uzsvm.cz 

 

96. Doporučující připomínka: 

Návrh věcného záměru, část 2.1.5 Termín a obsah sčítání, tabulka „Seznam údajů za osoby“:  

Doporučujeme prověřit navrhovaný zdroj dat pro položku 15 Postavení v zaměstnání (zdroj: AZD), když položku 

14 Zaměstnání bude vyplňovat respondent. 
 

Vysvětleno. 

 
Údaj "Postavení v zaměstnání" dělí ekonomicky 

činné do základních skupin (Zaměstnanci, 

Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé), 

Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ) aj). Naopak 

položka "Zaměstnání" představuje konkrétní 

vykonávanou činnost - profesi; zpravidla zahrnuje 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 pracovní zařazení, funkci i obor (např. učitelka v MŠ, 

vedoucí skladu, montážní dělník vozidel, stavební 

elektromontér apod.). Pro určení "Postavení v 

zaměstnání" využije ČSÚ kombinaci údajů 

z administrativních zdrojů dat – konkrétně ČSSZ 

(pojistné vztahy), Generálního finančního ředitelství 

a z Rejstříku ekonomických subjektů. Tyto ani jiné 

administrativní zdroje dat ovšem neobsahují 

detailnější informaci o konkrétním zaměstnání osoby. 

To bude respondent proto vyplňovat do sčítacího 

formuláře. 

 

23. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 
Č. j. ÚOHS-L0197/2017/NV-

29806/2017/440/LRy 

 

 Bez připomínek.  

24. Český úřad zeměměřický 

a katastrální 

Č. j. ČÚZK-11417/2017-11 

 

Mgr. Lenka Vrzalová 

e-mail: lenka.vrzalova@cuzk.cz  

tel.: 284 041 287 

Mgr. Irena Hojdnová  

e-mail: irena.hojdnova@cuzk.cz 

tel.: 284 041 223 

 
 

97.  Doporučující připomínky: 

 

K části B bodu 2. 1. 5, tabulka „Seznam údajů za osoby“ 

Při sčítání nemají být požadovány od občanů údaje, které jsou k dispozici v existujících AZD. Pak ovšem není zřejmé, proč 

je v seznamu údajů osob uvedeno, že respondent bude uvádět údaj „země/místo narození“, což je údaj, který je obsahem 

základního registru obyvatel.  

Je také otázkou, z jakého AZD má být naplněna položka „Postavení v zaměstnání“, když položku obecnějšího charakteru 

„Zaměstnání“ vyplňuje respondent. Informace z rejstříku státních zaměstnanců lze využít pouze pro velmi omezenou 

skupinu osob. 
 

Vysvětleno. 

 

Ve sčítání se definuje údaj "země/místo narození" 

jako obvyklé bydliště matky v době narození. Mělo 

by představovat první bydliště, kde sčítaná osoba žila 

hned po narození. Takto definované místo narození 

nekoresponduje místu narození dle základního 

registru obyvatel. V základním registru je "místo 

narození" uvedeno z rodného listu a představuje 

skutečné místo narození - většinou adresu porodnice. 

Z tohoto důvodu bude údaj zjišťován od respondentů 

a ne z administrativních zdrojů dat. 

Údaj "Postavení v zaměstnání" dělí ekonomicky 

činné do základních skupin (Zaměstnanci, 

Podnikatelé se zaměstnanci (zaměstnavatelé), 

Podnikatelé bez zaměstnanců (OSVČ) aj). Naopak 

položka "Zaměstnání" představuje konkrétní 

vykonávanou činnost - profesi; zpravidla zahrnuje 

pracovní zařazení, funkci i obor (např. učitelka v MŠ, 

vedoucí skladu, montážní dělník vozidel, stavební 

elektromontér apod.). Pro určení "Postavení v 

zaměstnání" využije ČSÚ kombinaci údajů 

z administrativních zdrojů dat – konkrétně ČSSZ 

(pojistné vztahy), Generálního finančního ředitelství 

a z Rejstříku ekonomických subjektů. Tyto ani jiné 

administrativní zdroje dat ovšem neobsahují 

detailnější informaci o konkrétním zaměstnání osoby.  

98.  K části B bodu 2. 1. 5, tabulka „Seznam údajů za dům“ 

Podle tabulky "Seznamu údajů za dům“ se z AZD budou mimo jiné zjišťovat položky „Druh domu“, „Období výstavby nebo 

rekonstrukce“ a „Počet nadzemních podlaží“. Přepokládám, že v případě těchto položek má být příslušným AZD registr 

Vysvětleno. 

 
Zdrojem dat o domech bude rovněž RSO v těch 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“).  

 

V této souvislosti upozorňuji, že v RÚAIN se nevede údaj „Druh domu“. Z RÚIAN lze získat pouze údaj o typu  a způsobu 

využití stavebního objektu. Je proto nezbytné vyjasnit, co konkrétně má být obsahem této položky, případně název této 

položky upravit tak, aby odpovídal standardně používaným pojmům.  

 

V případě položky „Období výstavby nebo rekonstrukce“ upozorňuji, že v RÚIAN se vede pouze údaj o datu dokončení 

stavebního objektu, tzn., že z RÚIAN nelze získat požadované informace. 

 

Dále upozorňuji, že ohledně podlaží se v RÚIAN vede údaj o počtu nadzemních a podzemních podlaží souhrnně /viz § 34 

odst. 2 písm. e) zákona o základních registrech/, přičemž pro potřeby sčítání je požadován pouze počet nadzemních podlaží. 

Je tedy třeba zvážit, zda nezměnit zjišťovaný údaj tak, aby byly údaje RÚIAN jako AZD pro sčítání využitelné. V opačném 

případě musí být tento údaj zjišťován od respondenta. 

 

případech, kdy nebudou potřebné údaje k dispozici 

v RÚIAN – viz vyjádření k bodu 1.6 RIA. 

  

Druh domu je standardně používaný pojem ve sčítání 

a poskytuje podrobnější škálu informací než je typ a 

způsob využití stavebního objektu v RÚIAN, 

zejména ve skupině budov ubytovacích zařízení, 

která jsou tradičně zjišťována detailně a údaje jsou 

k dispozici v časové řadě. Pro tento údaj bude využit 

odpovídající atribut z RSO, který bude ověřen nebo 

aktualizován v rámci územní přípravy příp. v rámci 

informační obchůzky v terénu.  

 
Období výstavby nebo rekonstrukce domu bude 

z větší části využito z dat předchozího cenzu, tedy 

z RSO. Údaj o dokončení stavebního objektu u 

budov dokončených od roku 2011 lze snadno do 

odpovídající podoby položky (období výstavby) 

transformovat. 

  

Počet nadzemních podlaží byl tradičně zjišťován 

s ohledem na cíle a smysl sčítání, které se zabývá 

obyvatelstvem a jeho bydlením. V této souvislosti je 

zřejmé, že podzemní podlaží pro bydlení osob nejsou 

podstatná. Rozpor mezi navrhovanou položkou 

sčítání „nadzemní podlaží“ a položkou RUIAN 

„všechna podlaží“ je metodicky zřejmý, fakticky by 

ale použití terminologie RUIAN znamenalo mnohem 

větší datovou nepřesnost. Naplnění TEA v RUIAN 

bylo totiž primárně z dat sčítání, kde byla vždy 

zjišťována pouze nadzemní podlaží. Ve většině 

objektů v RUIAN je tedy fakticky pod pojmem 

„všechna podlaží“ údaj o „nadzemních podlažích“.  

Zjišťování u respondenta není možné, protože žádný 

formulář za dům nebude vlastníkům domů 

distribuován.  

99.  K části B bodu 3.1 
Požaduji upravit text v bodě „Využitelnost administrativních zdrojů dat“ u Základní báze geografických dat takovým 

způsobem, že obsah závorky bude znít „vede Zeměměřický úřad“. Správu ZABAGED vykonává podle § 3a písm. e) zákona 

č. 359/1992 Sb. Zeměměřický úřad, nikoliv Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČUZK“). 

 

Akceptováno. 

 

Text příslušné odrážky v bodu 3.1 bude upraven 

následovně: 

- základní báze geografických dat (vede Zeměměřický 

úřad), 

 

100.  K části E 
V části E v tabulce „Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (v mil. Kč, v cenách roku 2017)“ požaduji přesunout výdaje ČÚZK 

z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Bude-li Český statistický úřad požadovat pro sčítání v roce 2021 údaje, které 

nelze poskytnout v rámci existujících služeb, bude nezbytné provést úpravy aplikačního programového vybavení 

Vysvětleno. 

 
ČSÚ hodlá pro potřeby SLDB 2021 převzít od 

ČÚZK pouze aktuálně dostupné atributy v jím 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

informačních systémů, které budou hrazeny z kapitálových výdajů. 

V současné době nejsou definovány požadavky Českého statistického úřadu na to, jaká konkrétní data a v jaké konkrétní 

podobě budou pro sčítání potřebná. Není tedy možné určit, jaká bude v příštích letech potřeba finančních prostředků na 

úpravy informačních systémů spravovaných v resortu ČÚZK a není ani možné stanovit rozložení výdajů do jednotlivých let. 

Tato skutečnost by měla být v materiálu uvedena s tím, že v součtu za jednotlivá léta jde o maximální výši výdajů.  

 

spravovaných administrativních zdrojích dat, a to 

prostřednictvím existujících distribučních kanálů a 

zavedených forem předávání a sdílení dat. Dodatečné 

požadavky na nové, dosud neevidované atributy či 

ad-hoc úpravy stávajícího aplikačního programového 

vybavení pro účely předání dat ČSÚ 

nepředpokládáme. Z tohoto důvodu považujeme 

ponechání souhrnných výdajů ČÚZK v kategorii 

běžných výdajů za odpovídající. Rozložení jejich 

čerpání do období let 2019-2021 se snaží reflektovat 

předpokládané průběžné časování požadavků ČSÚ 

na předání dat pro fázi přípravy a provedení sčítání. 

 

101. K příloze č. IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

K bodu 1.4.1 RIA 

Mezi úkoly spolupracujících subjektů je ve vztahu k ČÚZK v souvislosti s přípravou a organizační podporou sčítání 

uvedeno, že z informačního systému katastru nemovitostí budou využity údaje o lokalizaci objektu a druhu stavby. Tyto 

údaje by však měly být primárně využity ze základního registru (RÚIAN), kde jsou vedeny jako referenční (tj. s presumpcí 

jejich správnosti). Doporučuji text upravit následovně: 

„… Jde o údaje z IS Katastru nemovitostí (lokalizace objektu, druh stavby, vlastnictví stavby, vlastnictví jednotky apod.), 

údaje z databáze Základní báze geografických dat ČR a údaje ze základního registru územní identifikace adres a nemovitostí 

(lokalizace objektu, druh stavby), které umožní provést sčítání domů z AZD. …“ 

 

Částečně akceptováno. 
 

Bereme na vědomí, že zdrojem druhu stavby jsou 

referenční údaje RÚIAN. Požadavek na poskytnutí 

dat proto bude v tomto případě primárně orientován 

na RÚIAN.  

 

U lokalizace objektu bude primárním zdrojem rovněž 

RÚIAN. Doplňkově však ČSÚ bude v rámci územní 

přípravy SLDB využívat i souřadnice budov z ISKN, 

které jsou díky proběhlé digitalizaci již mnohdy 

kvalitnější. Maximální možná přesnost lokalizace 

objektů podléhajících sčítání je totiž nezbytným 

předpokladem nejen pro zdárný průběh terénní fáze 

sčítání, ale i pro kvalitní prezentaci výsledků sčítání 

v nejmenším územním detailu. Text druhé věty v 

rámci odstavce k ČÚZK v bodu 1.4.1 bude upraven 

následovně: 

Jde o údaje z IS Katastru nemovitostí (lokalizace 

budovy, vlastnictví stavby, vlastnictví jednotky 

apod.), údaje z databáze Základní báze 

geografických dat ČR a údaje ze základního registru 

územní identifikace adres a nemovitostí (lokalizace 

stavebního objektu, druh stavby apod.), které umožní 

provést sčítání domů z AZD.  

 

102.  K bodu 1.6 RIA 
Jedním z administrativních zdrojů dat pro sčítání je registr územní identifikace, adres a nemovitostí. V této souvislosti 

považuji za důležité upozornit na nízkou míru naplněnosti technickoekonomických atributů stavebních objektů, které by 

měly být hlavním zdrojem pro naplnění „Seznamu údajů za dům“. Na tuto skutečnost ČÚZK opakovaně upozorňoval a byla 

i předmětem jednání předsedy ČÚZK s předsedkyní ČSÚ. Konkrétní statistika údajů o technickoekonomických atributech 

stavebních objektů je obsahem připojené tabulky. Doporučuji tuto skutečnost uvést v části 1.6 „Zhodnocení rizik“ jako jedno 

z možných rizik.  

 

Vysvětleno. 

 
ČSÚ si je uvedené skutečnosti vědom, a proto bude 

pro sčítání domů v roce 2021 používat i statistický 

registr sčítacích obvodů a budov, který zahrnuje širší 

spektrum technickoekonomických atributů budov a 

jsou v něm uloženy i historické údaje předchozích 

dvou sčítání, díky čemuž vykazuje i vyšší naplněnost 
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Vypořádání 

  Počet stavebních objektů s vyplněnými TEA (k 11. 10. 2017) 

TEA 

stavební objekty   
          s č.p.          

stavební objekty 
s č.ev.  

stavební objekty       
   bez čísla             

celkem   

∑ 2 413 311 % ∑ 419 258 % ∑ 1 227 955 % ∑ 4 060 524 % 

Datum dokončení 348 058 14,4 60 378 14,4 42 874 3,5 451 310 11,1 

Zastavěná plocha 312 299 12,9 28 220 6,7 52 648 4,3 393 167 9,7 

Podlahová plocha 229 911 9,5 16 359 3,9 32 496 2,6 278 766 6,9 

Obestavěný prostor 288 204 11,9 15 668 3,7 31 552 2,6 335 424 8,3 

Počet podlaží 2 147 487 89,0 49 828 11,9 40 532 3,3 2 237 847 55,1 

Počet bytů  2 372 713 98,3 370 327 88,3 29 908 2,4 2 772 948 68,3 

Výtah 1 853 726 76,8 37 973 9,1 36 773 3,0 1 928 472 47,5 

Druh konstrukce 1 790 729 74,2 20 857 5,0 41 596 3,4 1 853 182 45,6 

Způsob vytápění 1 831 449 75,9 18 921 4,5 34 773 2,8 1 885 143 46,4 

Přípojka vodovodu 1 766 492 73,2 15 851 3,8 36 063 2,9 1 818 406 44,8 

Přípojka kanalizace 1 844 610 76,4 19 389 4,6 34 560 2,8 1 898 559 46,8 

Přípojka plynu  1 769 328 73,3 18 799 4,5 35 426 2,9 1 823 553 44,9 

 

 

technickoekonomických atributů budov. Současně 

díky vybudovanému databázovému a aplikačnímu 

rozhraní na RÚIAN s denním režimem aktualizace 

garantuje úplnost a konzistenci převzatých údajů 

z RÚIAN jakožto primárního zdroje. Využitím RSO 

bude zmíněné riziko neúplnosti požadovaných údajů 

za domy z důvodu nízké míry naplněnosti 

technickoekonomických atributů stavebních objektů 

v RÚIAN částečně eliminováno. Kvalita údajů 

v RSO a míra jejich využitelnosti je v současné době 

analyzována, ale již první posouzení obsahu v rámci 

přípravy NVZZ potvrdilo využitelnost většiny údajů 

pro sčítání domů. S využitím výsledků této analýzy 

bude následně koncipována a realizována etapa 

územní přípravy, v rámci níž proběhne jak cílené 

doplnění chybějících informací o území, v němž se 

cenzus koná, a o objektech, které jsou předmětem 

sčítání, tak ověření zjištěných datových 

nekonzistencí a jejich oprava v RSO. Při řešení 

těchto úloh se předpokládá spolupráce orgánů 

územní samosprávy a v omezeném rozsahu se 

uvažuje také o provedení adresného terénního šetření 

v problematických lokalitách personálními 

kapacitami ČSÚ. Předmětem dalších jednání 

zainteresovaných resortů (MMR, MF, MV, ČÚZK a 

ČSÚ) bude i otázka možného zapojení stavebních 

úřadů do územní přípravy a financování jejich výdajů 

při plnění úkolů SLDB 2021. Diskutovány budou i 

možnosti případných legislativních opatření v oblasti 

editace a reklamace technickoekonomických atributů 

budov za účelem zvýšení jejich naplněnosti a 

správnosti v RÚIAN. 
  
Jelikož většina údajů o budovách v RSO je podle 

zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 

veřejná a registr podle téhož zákona spravuje ČSÚ, 

nepovažujeme proto za nezbytné jeho využití pro 

sčítání samostatně definovat v rámci zákona o sčítání 

2021. 

 

25. Český telekomunikační 

úřad 

Č. j. ČTÚ-59 349/2017-606 

 

Mgr. Šárka Němečková, 

ředitelka odboru legislativního a 

právního  

103. Zásadní připomínky: 

 

1.Požadujeme v kapitole B. Návrh věcného řešení, dílu 2.1.5 Termín a obsah sčítání, písm. c) za byty doplnit na konci 

tabulky – Seznam údajů za byt – řádek „11 – Připojení k internetu – Domácnost“. 

 

 

Vysvětleno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 
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Vypořádání 

tel.: 224 004 620 

e-mail: nemeckovas@ctu.cz  

 
 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

V dnešní době, kdy je internet běžně využíván na 

různých IT zařízeních, by nebylo možné navázat na 

otázku použitou při sčítání v roce 2011, kterou bylo 

zjišťováno, zda je domácnost vybavena počítačem s 

internetem, bez internetu, nebo je bez počítače. Tato 

otázka by již měla nízkou vypovídající hodnotu o 

dostupnosti internetu pro domácnosti. Zároveň 

případné zavedení nové otázky na připojení k 

internetu je v rozporu se snahou snížit zátěž 

respondentů během příštího sčítání na minimum. 

Zjišťování připojení k internetu ve sčítání je 

problematické zejména z důvodu dynamického 

rozvoje a těžké zachytitelnosti v šetření s 

dlouhodobým časovým horizontem, jakým je sčítání.  

Obsah sčítání je definován několik let před 

rozhodným okamžikem a po něm více než rok 

potrvá, než budou sebraná data zpracována, a to v 

případě připojení k internetu zvyšuje riziko 

publikování zastaralých nebo dokonce nerelevantních 

dat za tento údaj. Podrobnější, aktuálnější a 

mezinárodně srovnatelná data týkající se přístupu 

domácností i jednotlivců k internetu a využití 

internetu jsou ČSÚ sbírána ve Výběrovém šetření o 

informačních a komunikačních technologiích v 

domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT). 

Ze zkušeností VŠIT je patrné, že respondenti nemají 

vždy povědomí o parametrech připojení, které 

využívají. SLDB 2021 by mělo proběhnout opět 

formou sebesčítání, proto je snahou koncipovat 

formulář tak, aby na něm byly otázky, u nichž lze 

předpokládat, že naprostá většina populace je bude 

bez většího úsilí umět zodpovědět. Vzhledem k 

daným skutečnostem, tj. že zjišťování připojení k 

internetu není závazně stanoveno v žádném 

zákonném předpise, pro tyto údaje neexistují žádné 

administrativní zdroje dat, jeho zjišťování v rámci 

sčítání bylo z výše zmíněným důvodů vyhodnoceno 

jako neefektivní, a zároveň je možné tento údaj (i 
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Vypořádání 

když ne v takovém územním detailu) zjišťovat 

formou výběrových šetření, navrhuje ČSÚ údaj 

osobní počítač a připojení k internetu v SLDB 2021 

nezjišťovat. 

 

104. 2.Požadujeme v kapitole B. Návrh věcného řešení, dílu 2.1.5 Termín a obsah sčítání, písm. c) za byty, odst. Oproti bytovému 

listu SLDB 2011 jsou navrženy k vypuštění následující údaje, bod 4 zrušit.  

 

Odůvodnění k připomínce č. 1 a 2:  
Návrh předpokládá pro získání údajů o připojení k internetu (a dále o osobním počítači) využití Výběrového šetření o 

informačních technologiích. Jedná se ovšem o šetření jen na určitém vzorku respondentů. 

Údaj o připojení k internetu považujeme za informaci analogickou a stejně významnou jako informaci o plynu či vodovodu, 

přičemž tyto údaje zůstaly v seznamu zachovány.  

    V současné době a při významu připojení k internetu jako nástroje pro další ekonomický rozvoj, odstranění některých 

společenských bariér (např. digitální vyloučení) a zvýšení zaměstnanosti je nezbytné mít tuto informaci o vybavení 

domácnosti k dispozici. 

 

     ČTÚ pokládá absenci sběru údajů o připojení k internetu za nevhodnou, vzhledem k tomu, že ani ČTÚ takovou informací 

v rámci svého, poměrně rozsáhlého, sběru dat nedisponuje. ČTÚ je dále připraven na úpravě věcného záměru aktivně 

spolupracovat. 

 

Vysvětleno. 
 

Vyjádření viz výše. 

26. Veřejný ochránce práv  Bez vyjádření.  

27. Hospodářská komora ČR 

Č. j. 210/6000/2017 

 

 

Miluše Kohoutková 

Odbor legislativy, práva a analýz 
tel.: 266 721 415 

mob.: 724 613 980   

e-mail: 

Pripominkovani@komora.cz 

 

 

105. Zásadní připomínky: 

 

Připomínka k odstavci s názvem Oproti Bytovému listu SLDB 2011 jsou navrženy k vypuštění následující údaje, str. 

12 a 13 

 

Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„Oproti Bytovému listu SLDB 2011 jsou navrženy k vypuštění následující údaje: 

1.Teplá voda - údaj není požadován ze strany Eurostatu ani legislativy ČR. 

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.“ 

 

 

Odůvodnění: 

Sběr těchto údajů sice není povinný, nicméně pro ČR klíčový (z hlediska sledování digitální vyspělosti a plnění cílů Digitální 

agendy 2020 a Gigabitové společnosti 2025). Údaje z Výběrového šetření o informačních a komunikačních technologiích 

(VŠIT) nepovažujeme za dostatečné (VŠIT jako roční šetření, dotazník VŠIT je vyšetřován ve druhém čtvrtletí na páté 

vlně Integrovaného šetření u domácností - IŠD). Dotazování respondentů probíhá sice formou osobního rozhovoru se 

školeným tazatelem s využitím počítače, ale v jeho posledním opakování v roce 2016 se zúčastnilo pouze 4.550 domácností 

a 8.246 osob), což nemá dle našeho názoru vypovídající hodnotu a plošné sčítání má jedinečnou příležitost zmapovat 

dostupnost a rychlost internetového připojení v domácnostech. Dáváme ke zvážení zjistit v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 

Vysvětleno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat z 

administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

V dnešní době, kdy je internet běžně využíván na 

různých IT zařízeních, by nebylo možné navázat na 

otázku použitou při sčítání v roce 2011, kterou bylo 

zjišťováno, zda je domácnost vybavena počítačem s 

internetem, bez internetu, nebo je bez počítače. Tato 

otázka by již měla nízkou vypovídající hodnotu o 

dostupnosti internetu pro domácnosti. Zároveň 

případné zavedení nové otázky na připojení k 
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v roce 2021 minimálně typ internetového připojení (pevné, mobilní, Wi-Fi) a obvyklou (běžnou, průměrnou) rychlost 

v Mbps. 

 

(https://www.czso.cz/csu/xs/vyberove_setreni_o_informacnich_a_komunikacnich_technologiich_vsit ) 

 

internetu je v rozporu se snahou snížit zátěž 

respondentů během příštího sčítání na minimum. 

Zjišťování připojení k internetu ve sčítání je 

problematické zejména z důvodu dynamického 

rozvoje a těžké zachytitelnosti v šetření s 

dlouhodobým časovým horizontem, jakým je sčítání. 

– Obsah sčítání je definován několik let před 

rozhodným okamžikem a po něm více než rok 

potrvá, než budou sebraná data zpracována, a to v 

případě připojení k internetu zvyšuje riziko 

publikování zastaralých nebo dokonce nerelevantních 

dat za tento údaj. Data z Výběrového šetření o 

informačních a komunikačních technologiích v 

domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT) 

nejsou dostupná v takovém územním detailu jako 

data ze sčítání, ale jejich výhodou je větší aktuálnost, 

mezinárodní srovnatelnost i flexibilita, co se týče 

zařazení nových položek do dotazníku. Ze zkušeností 

VŠIT je patrné, že respondenti nemají vždy 

povědomí o parametrech připojení, které využívají. 

SLDB 2021 by mělo proběhnout opět formou 

sebesčítání, proto je snahou koncipovat formulář tak, 

aby na něm byly otázky, u nichž lze předpokládat, že 

naprostá většina populace je bude umět správně 

zodpovědět. Vzhledem k daným skutečnostem, tj. že 

zjišťování připojení k internetu není závazně 

stanoveno v žádném zákonném předpise, pro tyto 

údaje neexistují žádné administrativní zdroje dat, 

jeho zjišťování v rámci sčítání bylo z výše zmíněným 

důvodů vyhodnoceno jako neefektivní, a zároveň je 

možné tento údaj (i když ne v takovém územním 

detailu) zjišťovat formou výběrových šetření, 

navrhuje ČSÚ údaj osobní počítač a připojení k 

internetu v SLDB 2021 nezjišťovat. 

 

28. Svaz měst a obcí ČR 

Č. j. 462/17 

 

PhDr. Ing. Irena Masopustová, 

Legislativní a právní sekce 

tel.:  734 316 477 

106. Zásadní připomínky: 

 
Svaz měst a obcí ČR (dále také „Svaz") vítá iniciativu, jejímž cílem je vytvořit právní úpravu, která by umožnila provést sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 a která navazuje na devět předcházejících sčítání od vzniku samostatné Československé republiky 

v roce 1918. Svaz uplatňuje k návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 níže uvedené připomínky: 

Stanovisko SMO ČR 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

e-mail: masopustova@smocr.cz  

 

 

 

 

107.  

Obecné připomínky: 
 

1. Zajištění finančních prostředků na realizaci sčítání lidu, domů a bytů 

Předložený návrh věcného záměru zákona uvádí, že obcím, krajů a hlavnímu městu Praha bude náležet účelová dotace na krytí 

výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Výše této dotace má 

odrážet co nejpřesněji vynaložené výdaje na zajištění sčítání. 

Na městské a obecní úřady, magistráty a úřady městských částí a obvodů statutárních měst, stejně jako magistrát hl. m. Prahy 

budou kladeny vyšší administrativní nároky spojené se sčítáním (např. ověřování seznamů vybraných budov  s přiděleným číslem 

domovním na území obce, sčítání formulářů v cizojazyčných mutacích, upozorňování na počty obyvatel hlášených k trvalému 

pobytu na adresách obecních a městských úřadů apod.). 

Z výše uvedeného důvodu žádáme, aby účelová dotace pokryla veškeré výdaje spojené s přípravou a provedením sčítám lidu, 

domů a bytů v roce 2021. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

 
Z účelové dotace pro obce, kraje a hl. m. Prahu 

budou pokryty veškeré výdaje na činnosti, které bude 

ČSÚ po orgánech územní samosprávy v souvislosti 

se zajištěním přípravy a realizace SLDB 2021 

požadovat. Tyto činnosti budou jednoznačně 

vymezeny na základě společného jednání mezi ČSÚ 

a Ministerstvem financí. 

108. 2. Přestupkové řízení 

Obce s rozšířenou působností budou mj. projednávat ve správním řízení případné přestupky fyzických osob. V souvislosti s tímto 

návrhem lze očekávat zvýšení finanční a personální náročnosti v oblasti přestupkové agendy na obcích. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

 
Za účelem zohlednění vyšší personální, resp. finanční 

náročnosti pro obce s rozšířenou působností 

z důvodu jejich odpovědnosti za projednávání 

případných přestupků ve správním řízení podle 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona o sčítání, bude těmto obcím ve společné 

směrnici vydané Ministerstvem financí a Českým 

statistickým úřadem, která jasně stanoví pravidla 

přerozdělení účelové dotace pro kraje, hl. m. Prahu a 

obce, navrženo přidělení konkrétní paušální částky 

na zajištění této agendy. 

 

29. Národní bezpečnostní úřad 

Č. j. 7311/2017-NBÚ/80 

 Bez připomínek.  

30. Úřad pro zahraniční styky a 

informace 
Č. j. 7022/2017-ZSI 

 

e-mail: legislativa@uzsi.cz 

 

 

 

109. Zásadní připomínky: 

 

Obecně k materiálu 
 

Předkladatel v materiálu uvádí, že by mělo být v rámci sčítání lidu atd. v maximální míře  primárně využito údajů 

obsažených v různých existujících administrativních zdrojích dat. Úřad pro zahraniční styky a informace v obecné rovině 

s tímto postupem souhlasí, avšak považujeme za nutné upozornit na specifika zpravodajských služeb a v některých případech 

i ostatních bezpečnostních sborů, ke kterým by mělo být přihlédnuto, a to zejména s ohledem na údaje uváděné 

v neutajovaných informačních systémech správních úřadů, odkud by měla být data čerpána.  

 

Zpravodajské služby a bezpečnostní sbory využívají v některých případech zvláštní opatření a postupy, které navenek 

nemohou být patrná, ale s jejich pomocí lze chránit aktiva zpravodajských služeb, případně bezpečnostních sborů. Z věcného 

záměru zákona nelze dostatečně konkrétně identifikovat, jaké administrativní zdroje budou využívány, stejně tak nelze 

odhadnout způsob jejich využití.  Považujeme tedy za nutné, aby se ÚZSI spolu s dalšími zpravodajskými službami a 

bezpečnostními sbory účastnil meziresortní pracovní skupiny, která by tyto otázky vyřešila, ať už v rámci přípravy 

ČSÚ bere připomínku na vědomí.  
 

Příprava paragrafového znění zákona bude probíhat 

v součinnosti s mezirezortní pracovní skupinou, která 

plní úkoly na základě Usnesení Bezpečnostní rady 

státu č. 4/D ze dne 24. března 2014. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

paragrafovaného znění či předběžného řešení uvedené problematiky.  

 

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a informace za zásadní. 

 

110. K části A. Shrnutí závěrečné zprávy RIA, Bod 3.11. Dopady na bezpečnost a obranu státu 
 

S ohledem na výše uvedenou připomínku nepovažujeme hodnocení za zcela objektivní. 

 

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a informace za zásadní. 

 

S ohledem na usnesení vlády ze dne 6. 5. 2015 č. 343/D navrhujeme projednání našich připomínek separátně, případně za 

účasti zástupců ostatních zpravodajských služeb.  

 

Akceptováno.  
 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA, bod 3.11., bude 

doplněno dovětkem:  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o věcný 

záměr zákona, nelze zcela jednoznačně posoudit vliv 

na bezpečnost a obranu státu. Předkladatel i přesto 

konzultoval tuto problematiku se zástupci 

bezpečnostních sborů České republiky. V rámci 

přípravy normativního textu bude vliv na bezpečnost 

a obranu státu znovu důkladně posouzen ve 

spolupráci s bezpečnostními sbory České republiky, 

aby bylo zamezeno negativnímu dopadu na jejich 

činnost a aktiva. 

 

31. Bezpečnostní informační 

služba 
Č. j. 1437/2017-BIS-1 

 

Mgr. Jaroslav Popílek  
tel.:  257 142 650 
e-mail: legislativa@bis.cz  

 

 

111. Zásadní připomínka: 

 
Z předloženého materiálu neplyne dostatečně konkrétně, z jakých administrativních zdrojů budou zpracovány údaje uvedené 

v tabulce 1.1 bod 15 a 16. Je nutno specifikovat způsob využití těchto zdrojů, aby nedošlo k ohrožení utajovaných informací. 

Navrhujeme, aby se zástupci BIS mohli účastnit jednání meziresortní pracovní skupiny, která bude tyto otázky řešit.  

 

Akceptováno a vzato na vědomí. 

 
V kapitole 2.1.5 věcného záměru jsou údaje, na něž 

připomínka odkazuje, specifikovány následovně: 

Zaměstnáním je myšleno konkrétní zaměstnání, tj. 

práce vykonávaná k datu sčítání; konkrétní činnost, 

daná souborem úkolů a povinností, kterou pracovník 

vykonává a která je zdrojem jeho hlavních 

pracovních příjmů. 

 

U postavení v zaměstnání je cílovým údajem členění 

zaměstnaných osob na zaměstnance, samostatně 

činné osoby bez zaměstnanců a samostatně činné 

osoby se zaměstnanci. Údaj bude konstruován 

kombinací více dostupných administrativních zdrojů 

dat (integrovaného informačního systému ČSSZ v 

kombinaci s údaji rejstříku státních zaměstnanců MV 

a Registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 

Příprava paragrafového znění zákona bude probíhat v 

součinnosti s mezirezortní pracovní skupinou, která 

plní úkoly na základě Usnesení Bezpečnostní rady 

státu č. 4/D ze dne 24. března 2014. 

 

32. Hl. m. Praha 

Č. j. MHMP 1519672/2017 

 Bez připomínek.  

33. Středočeský kraj 

Č. j. OLP/JPS 

 Bez připomínek.  
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Číslo 
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Vypořádání 

34. Jihočeský kraj 

Č. j. KUJCK/112018/2017 

 Bez připomínek.  

35. Plzeňský kraj 

Č. j. ZN/1/PRÁV/17 

 Bez připomínek.  

36. Karlovarský kraj 

Č. j. 453/JV/17  

 

Ing. Daniel Matějíček, vedoucí 

oddělení správních agend a 

živnostenského podnikání, odboru 

legislativního a právního a 

krajského živnostenského úřadu  

e-mail:  

daniel.matejicek@kr-

karlovarsky.cz 

telefon: 354 222 469  

mob: 736 650 359 

 

 

112. Doporučující připomínka: 
 

Strana 10 Seznam údajů za osoby – bod 6 Země/místo narození     

 
Odůvodnění: 

Definovat místo narozením obvyklým bydlištěm matky v době narození je podle našeho názoru poněkud zavádějící, většina 

respondentů je nebude znát. 

 

Návrh nového znění: 

V osobních dokladech a v rodném listu je uvedeno místo porodu/porodnice – nikoliv bydliště matky, navrhujeme dát definici 

do souladu s údaji v osobních dokladech. 

 

Prosíme o zapracování naší připomínky. 

 

Vysvětleno. 

 
Proměnná Země/místo narození je specifikována v 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008 

a v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/543 

definována jako místo obvyklého pobytu matky v 

době narození sčítané osoby. Nařízení je pro Českou 

republiku zcela závazné. 

 

Také v předchozích sčítáních se místem narození 

nerozumělo místo porodu/porodnice, ale bydliště 

matky v době narození, tj. první bydliště, kde sčítaná 

osoba žila hned po narození. Takové bydliště je 

důležité při analýze migračních pohybů, lokalizaci 

rodáků; místo porodnice o migračních tocích 

nevypovídá, jelikož porod se mohl odehrát kdekoli v 

České republice, příp. i v zahraničí. 

 

37. Ústecký kraj 

Č. j. 435/LP/2017 

 Bez připomínek.  

38. Liberecký kraj 

Č. j. 2239/2017-01 

 Bez připomínek.  

39. Královéhradecký kraj 

Č. j. KUKHK-31337/OP/2017 

 

Ing. Tomáš Jurček, vedoucí 

odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

e-mail:  

tjurcek@kr-kralovehradecky.cz  

tel. 495817630 

 

 

113. Zásadní připomínka: 

 

Jediným dnes relativně spolehlivým zdrojem informací o vyjížďce a dojížďce obyvatel je Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 

„SLDB“). Tím, že ČSÚ v současnosti uvažuje, že cenzus v roce 2021 bude striktně dle metodiky EU, přišla by ČR o velmi 

cenný zdroj informací o pohybu obyvatelstva. Informace za všechny módy dopravy nelze v současnosti získat jiným 

způsobem, než informacemi ze SLDB. Data o prodaných jízdních dokladech jednotlivých autobusových i vlakových 

dopravců v rozlišení místo nástupu/místo výstupu, jsou často obchodním tajemstvím a neexistuje na ně z pohledu státní 

správy žádný právní nárok.  Údaje o zdroji a cíli obyvatel využívající ke své dopravě do zaměstnání osobní automobil nejde 

získat žádným jiným způsobem, leda rozsáhlým výběrovým dopravním průzkumem, jenž by však v případě informací z 

rozsáhlejšího územní znamenal neúměrně vysoké finanční nároky. Alternativní možností je nákup tzv. big dat (informace 

operátorů mobilních sítí o pohybu karet SIM), nicméně jejich cena se pro rozsáhlejší území pohybuje v desítkách miliónů až 

jednotek stovek miliónů korun. 

 

Výstupy SLDB náš kraj aktivně využívá při plánování linek autobusové a železniční dopravy a optimalizuje dle nich 

nabídku dopravní obslužnosti kraje. Nadto jsou výstupy SLDB klíčovým vstupem při přepravních prognózách, které 

jsou základním ukazatelem při odůvodňování velkých dopravních investic železniční  i silniční sítě. Uplatňujeme 

proto připomínku k současnému návrhu a žádáme, aby v SLDB k roku 2021 byly i nadále zjišťovány údaje o zdroji a 

cíli vyjížďky do zaměstnání a škol, stejně tak jako údaje o použitém dopravním prostředku a době strávené na cestě. 

Částečně akceptováno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 
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cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

40. Pardubický kraj 

Č. j. KrÚ 64627/2017 
 

Ing. Leoš Beran 
leos.beran@pardubickykraj.cz  

 

 

 

114. Zásadní připomínka: 

 

1.Žádáme, aby byly zákonem o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 i nadále zjišťovány údaje o zdroji a cíli vyjížďky 

do zaměstnání a škol, stejně tak jako údaje o použitém dopravním prostředku a době strávené na cestě. 

 

Odůvodnění: 

 

Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „SLDB“) je dnes jediným relativně spolehlivým zdrojem informací o vyjížďce a dojížďce 

obyvatel. Tím, že ČSÚ v současnosti uvažuje, že cenzus v roce 2021 bude striktně dle metodiky EU, přišla by ČR o velmi 

Částečně akceptováno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

cenný zdroj informací o pohybu obyvatelstva. Informace za všechny módy dopravy nelze v současnosti získat jiným 

způsobem, než informacemi ze SLDB. Data o prodaných jízdních dokladech jednotlivých autobusových i vlakových 

dopravců v rozlišení místo nástupu/místo výstupu, jsou často obchodním tajemstvím  a neexistuje na ně z pohledu státní 

správy žádný právní nárok.  Údaje o zdroji a cíli obyvatel využívající ke své dopravě do zaměstnání osobní automobil nejde 

získat žádným jiným způsobem, leda rozsáhlým výběrovým dopravním průzkumem, jenž by však v případě informací z 

rozsáhlejšího území znamenal neúměrně vysoké finanční nároky. Alternativní možností je nákup tzv. big dat (informace 

operátorů mobilních sítí o pohybu karet SIM), nicméně jejich cena se pro rozsáhlejší území pohybuje v desítkách miliónů až 

jednotek stovek miliónů korun. 

 

Výstupy SLDB náš kraj aktivně využívá při plánování linek autobusové a železniční dopravy a optimalizuje dle nich nabídku 

dopravní obslužnosti kraje. Nadto jsou výstupy SLDB klíčovým vstupem při přepravních prognózách, které jsou základním 

ukazatelem při odůvodňování velkých dopravních investic železniční i silniční sítě. Uplatňujeme proto připomínku k 

současnému návrhu a žádáme, aby v SLDB k roku 2021 byly i nadále zjišťovány údaje o zdroji a cíli vyjížďky do 

zaměstnání a škol, stejně tak jako údaje o použitém dopravním prostředku a době strávené na cestě. 

 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 
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v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

41. Kraj Vysočina  Bez vyjádření.  

42. Jihomoravský kraj 

Č. j. JMK140 510/2017 

 

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí 

odboru regionálního rozvoje,  

tel.: 541 651 341 

e-mail:  

minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz  

 

 

115. Zásadní připomínky: 

 
Str. 11: Nesouhlasíme s vypuštěním následujících položek z návrhu údajů zjišťovaných o fyzických osobách od respondentů 

v rámci SLDB 2021: 

3. Obor vzdělání  

5. Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy 

6. Doba trvání dojížďky - do zaměstnání nebo do školy  

7. Frekvence dojížďky 

Jde o údaje nezbytné ke kvalitnímu řízení kraje.  

 
 

Částečně akceptováno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

K požadavku na zjišťování oboru vzdělání lze nad 

rámec uvedeného argumentu poukázat na velmi 

nízký zájem o tento údaj z minulého sčítání v roce 

2011. Informační služby ČSÚ zaznamenaly v 

uplynulých letech dotazy od uživatelů na obor 

vzdělání jen zcela výjimečně. Zároveň se jedná o 

otázku, která svou povahou klade vyšší nároky na 

respondenta (údaj nelze pro celou populaci naplnit z 

administrativních zdrojů dat) i následné zpracování 

dat (verifikace a většinou manuální kódování 

slovních zápisů). Údaji za aktuálně studující a 

nedávno dostudované disponuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro starší 

osoby, které ve zdroji MŠMT chybí, má informace o 

oboru vzdělání nízkou relevanci, neboť jejich 

znalosti a uplatnitelnost na trhu práce jsou již 

mnohem více výsledkem dlouhodobé praxe než 

absolvovaného formálního vzdělání. Daleko více je 

pro analýzy pracovního trhu a potenciálu využívané 

současné nebo poslední zaměstnaní / profese, které 

bude v SLDB zjišťováno. ČSÚ je připraven 

poskytnout podporu a součinnost při vybudování 

případného administrativního zdroje o vzdělání, 

založeného na informacích, které má MŠMT ze 

školských matrik k dispozici. V souladu se 

snižováním zátěže respondentů ovšem ČSÚ navrhuje 

v SLDB 2021 obor vzdělání nezjišťovat. 
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Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

116. Str. 12: Požadujeme do zjišťovaných položek o bytech opět doplnit položku týkající vybavenosti domácnosti jedním/více 

osobními auty tak, jak bylo prováděno ve sčítání v roce 2001 a předchozích. 

 

Vysvětleno. 

 

Otázky na vybavení domácnosti resp. majetkové 
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poměry, mezi něž patří i vybavenost domácnosti 

osobním automobilem, jsou veřejností vnímány 

citlivě, zpravidla se potýkají s větší non-response 

nebo negativními reakcemi veřejnosti. Mají tak 

negativní dopad na image celého sčítání a potažmo 

na kvalitu výsledků. Proto byly již ze SLDB 2011 

vypuštěny a o jejich opětovném zařazení se, i s 

ohledem na snahu o snižování zátěže respondentů, 

neuvažuje. Údaj není vyžadován ani evropskými 

právními předpisy ke sčítání (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008, o sčítání lidu, 

domů a bytů, a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

2017/543 a č. 2017/712), i v mezinárodních 

doporučeních figuruje tento ukazatel pouze jako 

doplňkový. Informace o vybavení domácností mj. 

osobním automobilem je také do určité míry možné 

získat z výběrových šetření (např. výběrové šetření 

ENERGO 2015 nebo každoročně prováděné 

výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)). Z 

uvedených důvodů ČSÚ navrhuje vybavenost 

domácností osobními automobily v SLDB 2021 

nezjišťovat. 

 

117. Požadujeme do materiálu doplnit rámcový harmonogram dostupnosti výsledků tak, aby kompletní výsledky sčítání byly 

k dispozici do 18 měsíců od termínu sčítání. 

 

Vysvětleno. 

 
Závazným termínem pro zveřejnění údajů o počtech 

obyvatel v obcích je termín jejich předání Eurostatu, 

stanovený evropskými právními předpisy k SLDB 

(tento termín je stanoven na 27 měsíců po skončení 

referenčního roku). Ten ČSÚ vnímá jako nejzazší, 

výsledky budou zveřejňovány průběžně v závislosti 

na postupu zpracování. Doba zpracování výsledků 

bude záviset na řadě aspektů, jako např. úplnost a 

kvalita vstupních údajů (z administrativních zdrojů i 

ze sčítacích formulářů), podílu formulářů vyplněných 

online, parametry IT infrastruktury atd. Termíny 

publikování předdefinovaných výstupů budou 

s předstihem zveřejněny v katalogu produktů. 

 

43. Olomoucký kraj 

Č. j. KUOK 97331/2017 

 

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka 
tel. 585 508 217 

e-mail: zbynek.vocka@kr-

olomoucky.cz  

 

118. Doporučující připomínky: 

 
1) K části 2.1.4  

domníváme se, že by sčítání mělo zahrnout i formy bydlení, které nejsou v návrhu uvedeny; z nepojistných sociálních dávek 

jsou poskytovány finanční prostředky na bydlení v ubytovacích zařízeních a případně i v jiných než obytných prostorách, 

které musejí splňovat předepsané standardy (viz § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů); pro účely plánování nástrojů sociální politiky se jedná o důležitý údaj. 

 

Vysvětleno. 
 

Obsahem sčítání lidu, domů a bytů bude zjišťování 

bydlení nejen v bytech, ale také mimo byty, 

v nouzovém obydlí, v ubytovacích zařízeních apod. 

Způsob podpory úhrady bydlení však není 

předmětem sčítání. 
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 119.  

2) K části 2.1.5 – obsah sčítání – písm. a) 

není zřejmé, proč je samostatně uveden v bodu 9 údaj o Registrovaném partnerství, domníváme se, že ten by se měl projevit 

již v bodu 8 Rodinný stav – údaj by byl uváděn duplicitně; 

 

navrhujeme ponechat ve sčítání údaje o mateřském jazyku a náboženské víře – oba údaje jsou nezbytné k plánování nástrojů 

pro naplňování základních práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod (vyhlášené pod č. 2/1993 Sb.); zejména 

údaje o mateřském jazyku, který může být jazykem národnostní menšiny, jež vyžaduje podporu, je velmi významný; v  této 

souvislosti je nezbytné, aby byl mezi jazyk opětovně výslovně uveden znakový jazyk (nikoliv znaková řeč), resp. český 

znakový jazyk (důležitá informace pro plánování nástrojů naplňování práv vyplývajících ze zákona č. 155/1998 Sb., o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Částečně akceptováno. 
 

Tabulka údajů kopíruje seznam údajů z minulého 

sčítání, kdy byl údaj o registrovaném partnerství a 

rodinném stavu na sčítacím formuláři rozdělen do 

dvou otázek. Ve sčítání 2021 však nebude na 

formuláři zjišťován, bude odvozen 

z administrativních zdrojů dat. 

 

Co se týče obsahu zjišťovaných položek ve sčítání 

2021, je nutno poznamenat, že v souladu s usnesením 

vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5, zacíleným na 

minimalizaci zátěže kladené na respondenty, ČSÚ 

navrhuje obsah sčítání redukovaný na údaje přímo 

vyžadované evropskou či národní právní úpravou. 

Aby bylo respektováno uvedené usnesení a nedošlo k 

navýšení zátěže respondentů, je rozšíření obsahu nad 

rámec zákonných potřeb možné v případě, že lze 

údaje v požadované kvalitě získat z administrativních 

zdrojů. Požadavkům na zařazení dalších údajů, které 

jsou zjistitelné výlučně terénním šetřením, lze však 

(s respektem k citovanému nařízení i s ohledem na 

omezený rozsah sčítacích formulářů) vyhovět pouze 

v omezeném rozsahu. 
 

Náboženská víra spadá podle zákona o ochraně 

osobních údajů do kategorie citlivých údajů, proto je 

možné ji zjišťovat pouze dobrovolnou otázkou. V 

roce 2011 na ni neodpovědělo 45 % obyvatel. 

Vzhledem k takto vysoké míře non-response je 

správná interpretace dat velmi obtížná. 

Důvěryhodnosti dat ze sčítání pak ani nepřispělo, že 

část populace na tuto otázku reagovala recesí 

(podpořeno kampaní jediismu na sociálních sítích). 

Data ze sčítání týkající se náboženské víry navíc 

nejsou využívána pro rozhodování o financování 

církevních či náboženských společností ze státního 

rozpočtu. Údaj tak slouží výhradně jako informace o 

náboženské situaci v české populaci. S ohledem na 

to, že ČSÚ z uvedených důvodů nemůže zaručit 

získání reprezentativních dat o náboženské víře, a 

navíc existuje riziko negativního přijetí veřejností, 

které může nepříznivě ovlivnit kvalitu celého sčítání, 

nesplnilo by zařazení tohoto údaje do sčítání svůj 

účel. ČSÚ proto nadále navrhuje tento údaj v SLDB 

2021 nezjišťovat. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWUJNJWC)



 70 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

V případě mateřského jazyka ČSÚ reflektuje 

skutečnost, že tento údaj patří spolu s národností 

mezi žádané a v současné době aktuální údaje a 

akceptuje požadavky a argumenty připomínkových 

míst.  Údaj o mateřském jazyce vhodně doplňuje 

údaj o národnosti, která jakožto citlivý údaj může být 

zjišťována pouze nepovinnou otázkou, má 

deklaratorní charakter (sebeidentifikovaná 

národnostní příslušnost), a při sčítání proto zpravidla 

vykazuje vyšší non-response a údaje jsou hůře 

interpretovatelné. Mateřský jazyk může být jazykem 

národnostní menšiny, jež vyžaduje podporu, 

v souladu s mezinárodními závazky ČR plynoucími z 

Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, a 

odpovídajících právních předpisů ČR, především 

zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin. Údaj o mateřském jazyce není 

obsažen v žádném administrativním zdroji dat, není 

dostupný ani z jiných šetření. 

ČSÚ proto navrhuje mateřský jazyk zařadit mezi 

údaje, které jsou v NVZZ pro SLDB 2021 

navrhovány ke zjišťování u respondentů na sčítacím 

formuláři. Znění NVZZ bude v tomto smyslu 

upraveno.  

 

Návrh na uvedení položky český znakový jazyk bere 

ČSÚ na vědomí. Konkrétní podoba otázky však není 

předmětem věcného záměru, stanoví ji až oficiální 

vzor sčítacího formuláře. 

 

44. Zlínský kraj 

Č. j. 65883/2017 

 

Ing. Bc. Pavel Kavan, odbor 

dopravy a silničního hospodářství 

tel.  577 043 504 

e-mail:  pavel.kavan@kr-

zlinsky.cz 

 

 

 

 

120. Zásadní připomínka: 

 

Žádáme, aby byly zákonem o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 i nadále zjišťovány údaje o zdroji a cíli vyjížďky 

do zaměstnání a škol, stejně tak jako údaje o použitém dopravním prostředku a době strávené na cestě. 
 

Odůvodnění: 

 

Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „SLDB“) je dnes jediným relativně spolehlivým zdrojem informací o vyjížďce a dojížďce 

obyvatel. Tím, že ČSÚ v současnosti uvažuje, že cenzus v roce 2021 bude striktně dle metodiky EU, přišla by ČR o velmi 

cenný zdroj informací o pohybu obyvatelstva. Informace za všechny módy dopravy nelze v současnosti získat jiným 

způsobem, než informacemi ze SLDB. Data o prodaných jízdních dokladech jednotlivých autobusových i vlakových 

dopravců v rozlišení místo nástupu/místo výstupu, jsou často obchodním tajemstvím a neexistuje na ně z pohledu státní 

správy žádný právní nárok.  Údaje o zdroji a cíli obyvatel využívající ke své dopravě do zaměstnání osobní automobil nejde 

získat žádným jiným způsobem, leda rozsáhlým výběrovým dopravním průzkumem, jenž by však v případě informací z 

rozsáhlejšího území znamenal neúměrně vysoké finanční nároky. Alternativní možností je nákup tzv. big dat (informace 

operátorů mobilních sítí o pohybu karet SIM), nicméně jejich cena se pro rozsáhlejší území pohybuje v desítkách miliónů až 

jednotek stovek miliónů korun. 

Částečně akceptováno. 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

 

Výstupy SLDB náš kraj aktivně využívá při plánování linek autobusové a železniční dopravy a optimalizuje dle nich nabídku 

dopravní obslužnosti kraje. Nadto jsou výstupy SLDB klíčovým vstupem při přepravních prognózách, které jsou základním 

ukazatelem při odůvodňování velkých dopravních investic železniční i silniční sítě. Uplatňujeme proto připomínku k 

současnému návrhu a žádáme, aby v SLDB k roku 2021 byly i nadále zjišťovány údaje o zdroji a cíli vyjížďky do 

zaměstnání a škol, stejně tak jako údaje o použitém dopravním prostředku a době strávené na cestě. 

 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

45. Moravskoslezský kraj 

Č. j. MSK 127944/2017 

 

Mgr. Silvie Janečková 
Odbor právní a organizační 

tel.: 595 622 255 

121. Zásadní připomínka: 

 
Podle návrhu věcného záměru jsou předmětem zjišťovaných údajů pouze povinné položky vyjmenované v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008. Proti sčítání prováděnému v roce 2011 tak byly, jako položky nadměrně 

zatěžující respondenty, vypuštěny i položky zaměřené na oblast dopravy a dopravní dostupnosti: 

- Dopravní prostředek dojížďky do zaměstnání nebo do školy, 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu s usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 

č. 5, zacíleným na minimalizaci zátěže kladené na 

respondenty, ČSÚ navrhuje obsah sčítání redukovaný 

na údaje přímo vyžadované evropskou či národní 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

e-mail:  silvie.janeckova@msk.cz  

 

 

- Doba trvání dojížďky - do zaměstnání nebo do školy,  

- Frekvence dojížďky. 

 

Požadujeme zařazení výše uvedených položek i do sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

 

Odůvodnění: 

Výstupy sčítání jsou aktivně využívány při plánování linek autobusové a železniční dopravy a optimalizuje se dle nich 

nabídka dopravní obslužnosti kraje. Mimo tuto oblast jsou výstupy klíčovým vstupem při přepravních prognózách, které jsou 

základním ukazatelem při odůvodňování velkých dopravních investic železniční i silniční sítě. 

 

právní úpravou. Aby bylo respektováno uvedené 

usnesení a nedošlo k navýšení zátěže respondentů, je 

rozšíření obsahu nad rámec zákonných potřeb možné 

v případě, že lze údaje v požadované kvalitě získat 

z administrativních zdrojů. Požadavkům na zařazení 

dalších údajů, které jsou zjistitelné výlučně terénním 

šetřením, lze však (s respektem k citovanému 

nařízení i s ohledem na omezený rozsah sčítacích 

formulářů) vyhovět pouze v omezeném rozsahu. 

 

Při sčítání v roce 2011 se vyjížďka a dojížďka 

zjišťovaly prostřednictvím čtyř otázek na sčítacím 

listu osoby: 1. místo pracoviště nebo školy, 2. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, 

3. dopravní prostředek používaný ke každodenní 

cestě do zaměstnání nebo školy, 4. doba trvání 

každodenní cesty do zaměstnání nebo školy, Tyto 

údaje nelze převzít z žádných dostupných 

administrativních zdrojů. Údaj o místě pracoviště 

nebo školy je z údajů  o dojížďce jako jediný podle 

nařízení Komise (EU) č. 2017/543 povinně 

poskytován Eurostatu a bylo navrženo jej zjišťovat 

při SLDB 2021 na sčítacím formuláři. Údaje 

o dojížďkových proudech tak budou ze SLDB 2021 

dostupné. Původní návrh nezařazovat tyto údaje do 

obsahu SLDB 2021 zohledňoval také metodické 

problémy související s jejich zjišťováním. S ohledem 

na vysoký projevený zájem připomínkových míst o 

zjišťování některých charakteristik dojížďky však 

ČSÚ akceptuje zjišťování (vedle místa pracoviště 

nebo školy) frekvence dojížďky z místa 

obvyklého bydliště do místa pracoviště nebo školy a 

zjišťování dopravního prostředku, vztaženého 

tentokrát pouze k osobám s denní frekvencí dojížďky 

do místa pracoviště nebo školy. Otázky na frekvenci 

a dopravní prostředek tak budou doplňující informací 

k zjišťovaným tokům. S ohledem na omezené místo 

na sčítacím formuláři však dopravní prostředek nelze 

zjišťovat ani zpracovávat pro nedenní dojížďku ani 

pro každodenní cestu do zaměstnání (školy) 

z případného (neznámého) místa přechodného 

bydliště. Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání 

či školy je však spojeno s výraznými metodickými 

problémy a nejednoznačným chápáním otázky 

respondenty. Současně lze takový údaj pomocí 

dostupných programových vybavení odvodit z údajů 

o dopravním prostředku a dojížďkovém proudu, resp. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Vypořádání 

lze jako alternativní údaj k době trvání vypočítat 

vzdálenost mezi místem bydliště a pracoviště (školy). 

Dobu dojížďky proto ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 

v souladu se snižováním zátěže respondentů 

nezjišťovat. 

 

46. Svaz českých a moravských 

bytových družstev (SČMBD) 

 Bez vyjádření.  

47. Občanské sdružení majitelů 

domů, bytů a dalších 

nemovitostí v ČR 

 Bez vyjádření.  

48. Sdružení místních 

samospráv 

 Bez vyjádření.  

49. Český báňský úřad 

Č. j. 32950/2017-ČBÚ 

 Bez připomínek.  

50. Správa státních hmotných 

rezerv 

Č. j. 14286/17-SSHR 

 Bez připomínek.  

51. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

Č. j. SÚJB/ŘTP/18183/2017 

 Bez připomínek.  

52. Energetický regulační úřad  Bez vyjádření.  

53. Národní úřad pro 

kybernetickou a informační 

bezpečnost 
Č. j. 317/2017-NÚKIB-E/210 

 Bez připomínek.  

54. Sdružení bytových družstev 

a společenství vlastníků 

 Bez vyjádření.  

55. Všeobecná zdravotní 

pojišťovna 

 Bez vyjádření.  

56. Kancelář prezidenta 

republiky 
Č. j. KPR 5297/2017 

 Bez připomínek.  

57. Kancelář Poslanecké 

sněmovny 

 Bez vyjádření.  

58. Kancelář Senátu.   Bez vyjádření.  

 

 

V Praze, dne 1. března 2018 

  

 

Vypracovali:  Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,  

                       Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D., vedoucí oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání 

                       Mgr. Anna Podpierová, vedoucí oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání 

            Mgr. Štěpán Moravec, oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání 

                       JUDr. Gabriela Váchová, vedoucí oddělení legislativního 

                       Mgr. et Mgr. Magdalena Huňáčková, oddělení legislativní 
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Schválili:  Ing. Mgr. Martin Zelený, Ph.D., ředitel sekce demografie a sociálních statistik  

                 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel odboru legislativy a mezinárodní spolupráce 
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