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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

 

A. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA   

 

1. Základní identifikační údaje 

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

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Český statistický úřad 

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.  

ředitel sekce demografie a sociálních 

statistik 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte: leden 2020 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: termín není pevně stanoven, ale lze ho dovodit 

z povinností členského státu, která je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů – tj. rok 2020 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Nová právní úprava má za cíl vyřešit legislativní a věcnou problematiku sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2021. Podle této úpravy bude v maximální míře využito údajů obsažených 

v existujících administrativních zdrojích dat. Budou rovněž vytvořeny podmínky k tomu, aby 

většina populace měla možnost vyplnit elektronické sčítací formuláře. To povede k menšímu 

zatížení respondentů a ke zvýšení kvality získaných dat. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Realizace sčítání si vyžádá nároky na státní rozpočet. Příprava sčítání, jeho provedení a 

posléze zpracování jeho výsledků jsou úlohou trvající několik let. Celkové náklady na roky 

2018 - 2023  jsou odhadovány na 2 226 mil. Kč. 

   3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano  

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů přinesou komplexní zdroj informací, které budou mít 

pozitivní dopady na konkurenční postavení firem v mezinárodním prostředí.  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Výsledky sčítání poskytnou komplexní datovou základnu pro strategická rozhodování 

v podnikatelské sféře, kde se uplatní např. data o územním rozmístění potenciálních 

zákazníků, ale také pracovních sil, jejich socioekonomických charakteristikách a základním 

prostorovém chování. Uplatní se (v jiných zdrojích neexistující) údaje o detailním územním 

rozložení ekonomiky, vybavenosti službami apod. Rovněž se získají informace o poptávce na 

veřejnou a osobní dopravu a pro dopravní plánování. Pro řadu odvětví budou významné 

informace o složení domácností či o charakteristikách domovního a bytového fondu. 

Výrazně nižší dopad ve srovnání s posledním sčítáním bude mít právní úprava na majitele 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9YHU85W)



39 
 

(správce) domů, kteří již nebudou muset vyplňovat otázky na sčítacím formuláři za dům, ale 

zákon jim bude ukládat pouze povinnost umožnit sčítacímu komisaři přístup k jednotlivým 

bytům v domě a poskytnout mu základní identifikační údaje o neobydlených bytech 

v obydleném domě. Vlastníci nebo správci soukromých lůžkových zdravotních, sociálních a 

ubytovacích zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, budou mít stejně jako při sčítání 

v roce 2011 povinnost provést sčítání v těchto zařízeních. 

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

Právní úprava přinese dílčí jednorázové povinnosti obcím, ovšem v menším rozsahu než při 

minulém sčítání. Naopak jim přinese celou řadu údajů potřebných pro kvalitní řízení těchto 

území. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné sociální dopady. 

  3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na spotřebitele. 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí. 

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

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Zároveň 

nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

  3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano  

Výsledky sčítání přinášejí komplexní zdroj demografických a socioekonomických dat za 

osoby, domy, byty a domácnosti v detailním územním členění. Tradičně se využívají ke 

zpřesnění a tvorbě jiných statistických  výstupů (např. bilance obyvatel, projekce obyvatel) a 

pro dopočty a posuzování kvality výběrových šetření u domácností. Bude vytvořen nový 

informační systém veřejné správy s údaji nezbytnými k zajištění přípravy a provedení sčítání, 

jehož správcem bude ČSÚ. 

  3.10 Korupční rizika: Ano  

Při přípravě právního předpisu  byla provedena podrobná analýza rizik, při níž nebyla 

identifikována zvláštní korupční rizika pro SLDB 2021. V rámci každoroční aktualizace 

korupčních rizik byla detekována korupční rizika v oblasti zadávání věřejných zakázek, jejichž 

význam byl však vyhodnocen jako nízký. 

  3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Předkladatel konzultoval tuto problematiku se zástupci bezpečnostních sborů České republiky. 

V rámci přípravy normativního textu byl ve spolupráci s bezpečnostními sbory České 

republiky znovu důkladně posouzen vliv na bezpečnost a obranu státu, aby bylo zamezeno 

negativnímu dopadu na jejich činnost a aktiva. 
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

 

1.1 Název 

 

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

 

1.2 Definice problému 

 

Česká republika má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 

ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů, povinnost poskytovat Evropské komisi, 

resp. Eurostatu v desetiletých intervalech souhrnné údaje o obyvatelstvu, domech a bytech 

získané prostřednictvím sčítání lidu, domů a bytů. Příští sčítání se uskuteční v roce 2021, 

neboť referenční rok stanovovaný uvedeným nařízením spadá na první rok každého desetiletí. 

Předkládaný materiál analyzuje možnosti, jak daný závazek splnit.  

Účelem navrhované právní úpravy je vytvořit nezbytný právní, organizační, technický 

a logistický rámec pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2021 – tj. pro sběr údajů, jejich zpracování a pro distribuci výsledků uživatelům. Nová právní 

úprava musí zabezpečit jednak legislativní požadavky tuzemských uživatelů na základní údaje 

za osoby, domy, byty a domácnosti, jednak požadavky na data definované nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Dále musí být 

v souladu s mezinárodními doporučeními k celosvětovému programu sčítání, vydanými 

Organizací spojených národů a její Evropskou hospodářskou komisí. 

Neprovedení sčítání v roce 2021 by znamenalo nejen nesplnění mezinárodních závazků 

a povinností vyplývajících z členství České republiky v Organizaci spojených národů 

a v Evropské unii, ale i ztrátu jedinečného a komplexního zdroje demografických a 

socioekonomických dat za osoby, domy, byty a domácnosti pro: 

 politické rozhodování a strategické plánování v rámci republiky i v regionech, 

 rozhodování o sociální politice státu a důchodovém systému, 

 koncepci zabezpečení péče pro seniory (domovy důchodců, pečovatelské domy apod.), 

 rozhodování o potřebě a rozmístění zdravotnických zařízení a zdravotních služeb, 

 koncepci a organizaci školství, zejména rozhodování o velikosti a umístění předškolních 

zařízení a základních a středních škol,  

 plánování v oblasti politiky zaměstnanosti a opatření na trhu práce, 

 rozhodování o zajištění dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou a plánování 

dopravní infrastruktury,  

 přerozdělování rozpočtových prostředků krajům a obcím (rozpočtové určení výnosů 

některých daní), 

 hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, migrace, struktury 

domácností a domovního a bytového fondu na podkladě metodicky srovnatelných údajů 

s předchozími sčítáními a v mezinárodním srovnání, 

 stanovení váhy hlasů v Radě EU, 
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 poskytování informací mezinárodním organizacím, subjektům z řad státní a veřejné 

správy, samosprávy, univerzit, vědeckých společností, jiných vědecko-výzkumných 

pracovišť či soukromých firem, 

 objektivní podklady pro mezinárodní srovnávání a pro definování pozice České 

republiky v Evropské unii, v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

i v širším mezinárodním kontextu, 

 informování nejširší veřejnosti, 

 dopočty a posuzování kvality výběrových šetření u domácností. 

Údaje o počtu obyvatel ze sčítání lidu jsou základem pro sestavování každoročních bilancí 

obyvatel podle jednotlivých obcí. A podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávním celkům jsou statistické údaje o počtu obyvatel 

jednotlivých obcí jedním z kritérií pro rozdělování těchto výnosů. Mezi kraje a obce je tak 

každoročně rozdělováno více než sto miliard korun. 

Data ze sčítání sloužila jako podklad při přípravě miliardových zakázek, jako je příprava 

metra trasy D nebo příprava dotačních programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám. 

Jsou rovněž využívána při tvorbě povodňových plánů obcí nebo návrzích konkrétních 

protipovodňových opatření.  

Ministerstvo zdravotnictví využívá údaje ze sčítání pro zpracování strategických hlukových 

map a taky pro plánování sítě výjezdových základen zdravotnické záchranné služby. Mezi 

další příklady využití dat sčítání patří spolupráce s Hasičským záchranným sborem na 

aktualizaci havarijních plánů nebo pro informování jednotek při výjezdech o technických 

atributech domů. Využívají se rovněž při zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami 

požární ochrany.   

Data slouží rovněž při posuzování a plánování nových silničních staveb, při rozhodování, 

které dopravní stavby je nezbytné realizovat a které mají naopak nižší prioritu, při 

zpracovávání a aktualizacích matematických dopravních modelů a pro plánování úprav 

systémů MHD. Na základě údaje o způsobu vytápění bytů se sestavují mapy oblastí, které 

potenciálně nejvíce znečišťují životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že realizace SLDB 2021 - podobně jako v případě předchozích sčítání - 

generuje povinnosti fyzickým a právnickým osobám, je tak možné činit jen na úrovni zákona. 

Návrh zákona obsahuje: 

 definice pojmů, 

 obsah sčítání, tj. okruhy zjišťovaných otázek,  

 termín sčítání, 

 způsob provedení sčítání, 

 úkoly ČSÚ, některých ministerstev a jiných orgánů veřejné moci a obcí, 

 povinnosti dotčených fyzických a právnických osob, 

 způsob zajištění ochrany individuálních a osobních údajů při jejich sběru a v průběhu 

jejich zpracování, 

 správní trestání. 
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Předsedkyně ČSÚ na základě usnesení vlády1) zřídila meziresortní pracovní skupinu, která 

participovala na přípravě příštího sčítání, složenou ze zástupců Ministerstva vnitra, 

Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního a Úřadu vlády. 

Stěžejní výstupy dosavadní činnosti meziresortní pracovní skupiny k přípravě sčítání 2021 

jsou: 

 identifikace AZD obsahujících údaje, jež jsou předmětem sčítání, 

 identifikace údajů zjišťovaných při sčítání, jež nejsou obsaženy v žádném existujícím 

AZD, 

 vyhodnocení relevance, úplnosti, přesnosti a aktuálnosti vytipovaných AZD. 

Na základě těchto výstupů byl připraven materiál, který vláda projednala a přijala k němu dne 

13. ledna 2016 usnesení č. 5 ke způsobu realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

Schválila návrh provedení sčítání založeného na maximálním využití existujících 

administrativních zdrojů dat, doplněného obsahově redukovaným celoplošným terénním 

šetřením. Zároveň uložila příslušným resortům zajistit ČSÚ veškerou potřebnou součinnost 

při realizaci přípravy SLDB 2021, zejména předat ČSÚ údaje z administrativních zdrojů 

a poskytnout mu metodickou a technickou pomoc při jejich zpracování. 

ČSÚ v návaznosti na toto usnesení vypracoval analýzu konzistence poskytnutých údajů 

z vybraných administrativních zdrojů a vyhodnotil jejich využitelnost a možnost jejich 

integrace. Současně s tím byla analyzována potřeba legislativních změn souvisejících 

s přijetím zákona o sčítání 2021. 

Činnost meziresortní pracovní skupiny byla obnovena v roce 2018. Na jednání skupiny byli 

její členové seznámeni s postupem přípravy sčítání. Zástupci ČSÚ pak seznámili přítomné 

s obecným postupem zpracování údajů z AZD. Bylo konstatováno, že při přebírání záznamů 

ze zdrojových informačních systémů je několik možných způsobů, přičemž prvotním by mělo 

být předávání dat z AZD systémově přes služby základních registrů. Jsou možná i jiná řešení, 

ale ta by musela být řádně zdůvodněná. Způsob předávání a přebírání dat bude ověřen již 

v rámci zkušebního sčítání na jaře 2020. Na jednání meziresortní pracovní skupiny nyní 

navazují 2-3 stranné schůzky, na nichž jsou konzultovány konkrétní postupy pro konkrétní 

datový zdroj. Nejdříve musí být vždy identifikováno, jestli bude možné pro předávání dat 

využívat v dané oblasti služby základních registrů. Proto první schůzky proběhly se zástupci 

MV. 

 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

1.3.1 Předpisy evropského práva 

 

V současné době je zásadním a určujícím právním předpisem v oblasti sčítání nařízení 

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

a bytů, které stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, 

domech a bytech v desetiletých intervalech.  

                                            
1) Usnesení vlády ze dne 10. září 2014 č. 734 k Informaci o realizaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a k návrhu přípravy 

Sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2020.  
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Členské státy předkládají Evropské komisi (Eurostatu) podle výše uvedeného nařízení údaje 

o obyvatelstvu obsahující stanovené demografické, sociální a hospodářské charakteristiky, jež 

se vztahují na osoby, rodiny a domácnosti, jakož i na domy a byty na národní, regionální 

a místní úrovni.  

Za účelem snížení administrativní zátěže a širšího využívání administrativních zdrojů 

dat ve statistice včetně sjednocení přístupu členských států EU v této oblasti bylo přijato 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým 

se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice. Novela nabyla účinnosti dne 8. 

června 2015 a upravuje všeobecný přístup národních statistických úřadů do databází 

administrativních údajů bez ohledu na to, jaký je primární účel jejich vedení, a který 

subjekt je jejich vlastníkem nebo správcem. Národní statistické úřady mají právo 

požadovat případné doplnění či rozšíření obsahu administrativních zdrojů dat a navrhovat 

opatření ke zvýšení jejich kvality a aktuálnosti, popřípadě iniciovat vytvoření nových 

administrativních zdrojů. Jedná se o přímo použitelný unijní právní předpis, který se stal bez 

dalšího součástí právního řádu všech členských zemí EU s aplikační předností před národními 

úpravami, jež by s ním byly případně v kolizi.  

ČSÚ v rámci řešení způsobu provedení SLDB 2021 postupuje v souladu s článkem 17a 

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. Poskytnutí 

přístupu statistickému úřadu k administrativním záznamům neznamená současně zpřístupnění 

důvěrných informací. Statistické úřady jsou vázány velmi přísnými pravidly důvěrnosti 

a mohou používat tyto informace výhradně pro statistické účely v souladu s výše uvedeným 

nařízením č. 223/2009 o evropské statistice. 

Výčet právních předpisů EU týkajících se sčítání je následující: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008, 

o sčítání lidu, domů a bytů; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 

o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), v platném 

znění;  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007, 

o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících,  

 Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin 

smrti; 

 Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde 

o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) 

č. 831/2002,  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013, 

o evropské demografické statistice; 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví 

jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty 

a revize údajů; 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)  

 Prováděcí nařízení Komise (ES) 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; 

 Nařízení Komise (EU) č. 2017/712, ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční 

rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008; 

 Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, 

pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro 

předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010; 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1799 ze dne 21. listopadu 2018 o zavedení 

přechodné přímé statistické akce pro šíření vybraných témat sčítání lidu, domů a bytů v 

roce 2021 geokódovaných v souřadnicové síti s buňkou o ploše 1 km2; 

 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; 

 Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat z 28. ledna 1981. 

1.3.2 Právní předpisy České republiky týkající se sčítání lidu, domů a bytů 

 

Základním právním předpisem upravujícím v současné době sčítání lidu, domů a bytů v ČR je 

zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a vyhláška č. 279/2010 Sb., 

k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009, o sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011.  

Oba uvedené právní předpisy představují obsoletní normy, které se vztahují pouze 

k poslednímu sčítání. Nová právní úprava musí zohlednit inovace ve způsobu provedení 

příštího sčítání, jelikož vládou schválená koncepce provedení sčítání počítá s maximálním 

využitím existujících administrativních zdrojů dat spravovaných příslušnými správními 

úřady2). Povinnost správců poskytnout relevantní data z těchto zdrojů pro přípravu a 

provedení budoucího sčítání je nezbytné upravit na úrovni zákona. 

Další právní předpisy ČR týkající se sčítání lidu jsou následující: 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů; 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb.; 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, 

ve znění pozdějších předpisů; 

                                            
2) Usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 
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 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů;  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., o vydání Klasifikace územních 

statistických jednotek (CZ-NUTS) ze dne 18. prosince 2003, v platném znění; 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění z. č. 183/2017 Sb.; 

 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 

vyhlášky č. 87/2017 Sb.; 

 Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky 

č. 354/2015 Sb.; 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 

173/2018 Sb. 
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1.3.3 Materiály nelegislativní povahy 

 

Při přípravě sčítání je nezbytné rovněž vzít v úvahu materiály nelegislativní povahy, které se 

svými doporučeními mohou podílet na zvoleném technickém provedení a způsobu sčítání. 

Jedná se zejména o: 

 

 The United Nations Economic Commission for Europe Conference of European 

Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing 

(Doporučení Konference evropských statistiků ke sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 

2020); 

 Resolution adopted by the United Nations Economic and Social Council on 10 June 

2015: 2020 World Population and Housing Census Programme; 

 The United Nations Statistical Commission: Report of the Secretary-General on the 2010 

World Population and Housing Census Programme and on preparation for the 2020 

World Population and Housing Census Programme (Statistická komise OSN, New York, 

3. 3. 2016); 

 The European Statistical System (ESS) Vision 2020, Geneva 2014; 

 Kodex evropské statistiky (česká verze dostupná na www.czso.cz, anglická verze 

na http://ec.europa.eu/eurostat/quality). 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů  

 

1.4.1 Subjekty podílející se na realizaci sčítání 

 

Na přípravě i provedení sčítání a zpracování jeho výsledků se bude podílet řada subjektů na 

různých úrovních. Gestorem celého projektu je Český statistický úřad, jenž vedle vlastních 

specifických úkolů koordinuje a metodicky řídí činnost ostatních dotčených subjektů. 

Stěžejní úkoly ČSÚ: 

 Koordinace přípravy a provedení sčítání 

Koordinace spočívá ve spolupráci na ústřední úrovni (Meziresortní pracovní skupina ke 

sčítání lidu, domů a bytů, dvoustranná jednání s jednotlivými resorty) a dále pak 

v operativní spolupráci s orgány místní správy a samosprávy. Koordinace s resorty 

probíhá v oblasti využití AZD, organizace terénních prací ve sčítacích obvodech 

příslušných resortů, metodické přípravy a školení resortních sčítacích komisařů. 

Koordinace s orgány obcí probíhá při harmonizaci popisu a územního vymezení 

základních sídelních jednotek, při doplňování chybějících a ověřování nekonzistentních 

údajů za budovy s číslem domovním a adresní místa a při samotném průběhu distribuce 

sčítacích formulářů a sběru údajů (zajištění veřejného pořádku a asistence obecní policie 

a preventistů v problémových lokalitách). Pro zajištění provedení sčítání ČSÚ vyhlašuje 

veřejné zakázky a uzavírá dohody s dodavateli služeb na práce související se sčítáním. 

 Územní příprava sčítání 

Zahrnuje především vymezení sčítacích obvodů, které představují základní územní 

jednotky pro provedení terénních prací. Klíčovou součástí územní přípravy bude i 

došetření chybějících a ověření podezřelých budov a jejich atributů ve vybraných obcích 

za účelem zkvalitnění datové základny pro online sčítání a terénní práce. Na tuto činnost 
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naváže příprava územních podkladů pro práci sčítacích komisařů v terénu. Pro správnou a 

uživatelsky srozumitelnou prezentaci prostorově agregovaných cenzálních dat bude 

provedena jednorázová harmonizace hranic a popisu základních sídelních jednotek. 

 Zpracování a diseminace výsledků sčítání  

Předpokládá se, že většina údajů bude získána vyplněním elektronických sčítacích 

formulářů. Pro elektronickou komunikaci s povinnými osobami při vyplňování sčítacích 

formulářů bude vytvořen a provozován internetový portál.  Data z listinných formulářů 

budou převáděna do elektronické podoby. Kromě dat z elektronických a listinných 

formulářů budou vstupem pro zpracování i údaje z příslušných administrativních zdrojů 

dat. Klíčem všech těchto aktivit je především jednoznačná identifikace informací a 

zajištění ochrany individuálních dat v průběhu celého procesu. Pro potřeby přebírání dat 

z AZD a zpracování získaných údajů ČSÚ zřídí informační systém veřejné správy3). 

Statistické informace a anonymní údaje získané ze sčítání budou zpřístupněny v souladu 

se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

Úkoly spolupracujících subjektů 

 Ministerstvo vnitra 

Poskytnutí dat z vybraných AZD – základní registr obyvatel, agendový informační 

systém evidence obyvatel, agendový informační systém cizinců.  

Zajištění sčítání hromadně ubytovaných osob v objektech spravovaných MV (včetně 

zařízení pro uprchlíky a žadatele o azyl nebo mezinárodní ochranu) a příslušníků MV 

působících v zahraničí, včetně poskytnutí součinnosti ČSÚ při vymezování sčítacích 

obvodů v objektech spravovaných MV. 

Metodická pomoc ve vztahu k obcím (např. přestupková agenda). 

 Ministerstvo financí  

Koordinace spolupráce s Generálním finančním ředitelstvím - poskytnutí dat z vybraných 

AZD vedených u Generálního finančního ředitelství.  

Metodická pomoc při přípravě pravidel čerpání a přerozdělení finančních prostředků 
určených na přípravu a provedení SLDB 2021 pro obce  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Poskytnutí dat z vybraných AZD (údaje z jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí, jakož i z evidence poskytovatelů sociálních služeb). 

Koordinace spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení - přístup k datům 

obsaženým v integrovaném informačním systému České správy sociálního zabezpečení 

(IIS ČSSZ).  

 Ministerstvo zdravotnictví  

Koordinace spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za účelem poskytnutí 

vybraných údajů z centrálního registru pojištěnců. 

 Ministerstvo spravedlnosti  

                                            
3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění  

   pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9YHU85W)



48 
 

Poskytnutí součinnosti ČSÚ při vymezování sčítacích obvodů v zařízeních Vězeňské 

služby ČR a zodpovědnost za zajištění sčítání osob pobývajících v těchto zařízeních, 

včetně sčítání hromadně ubytovaných zaměstnanců Vězeňské služby ČR. 

 Ministerstvo obrany  

Poskytnutí součinnosti ČSÚ při vymezování sčítacích obvodů v objektech spravovaných 

MO a zodpovědnost za zajištění sčítání ve vybraných objektech Armády ČR a u jednotek 

působících v zahraničí. 

 Ministerstvo zahraničních věcí  

Poskytnutí součinnosti ČSÚ při vymezování sčítacích obvodů v gesci MZV 

a zodpovědnost za zajištění sčítání u osob s trvalým pobytem v ČR, působících na 

zastupitelských úřadech České republiky v cizině, a jejich rodinných příslušníků, kteří 

s nimi žijí v zahraničí ve společné domácnosti.  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Poskytnutí dat z AZD (výběr údajů ze školských matrik škol všech typů, sdružené 

informace matrik studentů a údaje z rejstříku škol a školských zařízení). 

 Český úřad zeměměřický a katastrální 

Poskytnutí dat pro územní přípravu a organizační podporu sčítání. 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. Dále poskytnutí 

digitalizovaných mapových podkladů až do úrovně katastrálních map, jež budou sloužit 

např. k vymezení sčítacích obvodů a pro pracoviště ČSÚ na všech úrovních. 

 Generální finanční ředitelství  

Poskytnutí dat z automatizovaného daňového informačního systému IS ADIS. 

 Česká správa sociálního zabezpečení  

Poskytnutí dat z  integrovaného informačního systému ČSSZ.  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna  

Poskytnutí dat z centrálního registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. 

Spolupracující subjekty dále poskytnou údaje z případných dalších, nově zprovozněných 

administrativních zdrojů, které budou spravovat a které budou využitelné pro účely SLDB 

2021. 

Úkoly orgánů územní samosprávy: 

 Městské a obecní úřady, magistráty a úřady městských částí (obvodů) statutárních měst 

Doplnění chybějících a ověření či oprava nekonzistentních referenčních údajů v RÚIAN 

za stavební objekty a adresní místa, zápis chybějících a ověřování  

technickoekonomických atributů vybraných budov s přiděleným číslem domovním na 

území obce, které vykazují zjevné nekonzistence nebo existují důvodné pochybnosti o 

jejich správnosti, vyjadřování se k vymezení a popisu základních sídelních jednotek 

a upozorňování na různá místní specifika relevantní pro provedení sčítání. Zejména jde 

o potenciálně problémové lokality a lokality s vysokým podílem cizinců apod. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9YHU85W)



49 
 

Informování o případné potřebě sčítacích formulářů a vysvětlivek v cizojazyčných 

mutacích.  

 Zveřejňování oznámení o termínu konání sčítání, seznamů a vymezení sčítacích 

obvodů, jmen a čísel průkazů sčítacích komisařů působících na území obce, adres, 

telefonních čísel a e-mailových adres územně příslušného pracoviště ČSÚ a kontaktních 

míst subjektu, který spolupracuje s ČSÚ na zajištění terénních prací a činností s tím 

souvisejících. Úřady obcí s rozšířenou působností jsou v prvním stupni orgánem 

příslušným přijímat podněty a provádět přestupkové řízení.  

Úkoly dalších subjektů: 

Správci hromadných ubytovacích zařízení, která nejsou součástí sčítacích obvodů 

v gesci ČSÚ ani spolupracujících resortů, budou mít povinnost převzít od sčítacího 

komisaře sčítací formuláře v listinné podobě a provést jejich distribuci osobám 

s obvyklým pobytem v hromadném ubytovacím zařízení i jejich následný sběr a předání 

sčítacímu komisaři. 

1.4.2 Subjekty podléhající sčítání 
 

Zákon vymezí okruh fyzických osob povinných podrobit se sčítání. Stejně jako u předchozích 

sčítání podléhá sčítání každá fyzická osoba s trvalým nebo povoleným přechodným pobytem 

na území ČR nebo přítomná v rozhodný okamžik na území ČR. Zákon stanoví minimum 

výjimek. V souladu s mezinárodními zvyklostmi jde např. o osoby požívající diplomatických 

práv a imunit a jejich rodinné příslušníky, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, 

které se nacházejí na území České republiky a slouží k diplomatickým účelům. Sčítání 

nebudou v souladu s mezinárodní metodikou podléhat ani cizinci, vyskytující se v ČR pouze 

na jednorázové návštěvě, jejíž celková předpokládaná délka je kratší než jeden rok. 

 
1.5 Popis cílového stavu 

 

Nová právní úprava má za cíl vyřešit právní a věcnou problematiku příštího sčítání lidu, domů 

a bytů. Právní úprava musí umožnit provést SLDB 2021 takovým způsobem, aby byly 

naplněny požadavky jak evropských institucí (tedy předání požadovaných definitivních, 

ověřených a srovnatelných dat a metadat ze sčítání v předepsaném formátu do 27 měsíců od 

konce referenčního roku Eurostatu), tak i uživatelů dat sčítání v ČR.  

Navrhuje se v maximální míře využít údaje obsažené v existujících administrativních zdrojích 

dat. To umožní významně redukovat počet položek zjišťovaných u respondentů 

prostřednictvím sčítacích formulářů. Budou rovněž vytvořeny podmínky k tomu, aby většina 

populace měla možnost vyplnit elektronické sčítací formuláře. Předložená varianta povede 

k minimalizaci zatížení respondentů i ke zvýšení kvality získaných dat a vysoké efektivnosti 

celého procesu. Budou dodrženy veškeré standardy ochrany osobních údajů stanovené 

předpisy EU a národní právní úpravou.  

Za účelem provedení přezkumu účinnosti regulace, zda bylo dosaženo stanovených cílů, jsou 

definovány konkrétní, měřitelné kvantitativní indikátory podle metody SMART: 

Cíl 1: Podíl obvykle bydlících obyvatel sečtených při SLDB 2021 dosáhne alespoň 99 % 

počtu obvykle bydlících obyvatel dle odhadu ČSÚ na základě každoroční bilance. 

Základním cílem a určitým měřítkem úspěšnosti každého sčítání je dosažení co nejvyšší 

úplnosti, tzn. sečtení všech povinných osob. Při definování vhodného indikátoru pro měření 

tohoto cíle je potřeba vycházet ze skutečnosti, že při SLDB 2021 se zjišťuje počet obyvatel 
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podle obvyklého pobytu. Jako srovnávací základnu a referenční údaj proto nelze využít počet 

obyvatel evidovaných v ROB, který vychází z trvalého pobytu. Proto byl zvolen odhad počtu 

obvykle bydlících obyvatel, který ČSÚ každoročně zpracovává a předává Eurostatu na 

základě každoročních bilancí a dat o cizincích. 

Cíl 2: Podíl obyvatel, kterým bude po ověření všech nezbytných údajů zpřístupněn 

elektronický sčítací formulář, dosáhne alespoň 95 % z celkového počtu obyvatel, kteří se o to 

pokusí. 

Obecným cílem ČSÚ je umožnit účast v online sčítání co největšímu počtu osob. Problémy 

mohou nastat buď u osob, které nejsou v ČR oficiálně evidovány, nebo mají bydliště na 

neexistující adrese. Těmto osobám by nebyl elektronický sčítací formulář zpřístupněn. 

Snahou ČSÚ proto bude při přípravě sčítání obě tyto skupiny co nejvíce redukovat, aby se 

mohlo sečíst prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře co nejvíce obyvatel. 

Cíl 3: Počet obyvatel, kteří poskytnou údaje požadované sčítáním prostřednictvím 

elektronického sčítacího formuláře, dosáhne alespoň 50 % z celkového počtu obvykle 

bydlících obyvatel dle SLDB 2021. 

Obecným cílem SLDB 2021 je dosažení co nejvyššího podílu obyvatel sečtených 

prostřednictvím elektronických sčítacích formulářů. Důvodem je jak úspora nákladů i času 

potřebného na jejich další zpracování, tak i vyšší kvalita takto získaných údajů oproti 

listinným formulářům. Pro SLDB 2021 se na základě mezinárodních zkušeností i výsledků 

šetření o vybavenosti domácností internetem předpokládá online response rate minimálně 

50%. 

 
Cíl 4: Podíl zpřístupněných elektronických sčítacích formulářů, které budou vyplněny a 

odeslány, dosáhne alespoň 90 % ze všech zpřístupněných elektronických sčítacích formulářů. 

Cílem ČSÚ je, aby co nejvíc elektronických sčítacích formulářů, které se respondentům 

zpřístupní, bylo vyplněno a odesláno zpět. Operativním cílem proto bude koncipovat 

elektronický sčítací formulář tak, aby jeho vyplnění bylo pro respondenty co nejjednodušší, 

nejkomfortnější a nezabralo jim více času než vyplnění listinného formuláře. 

Cíl 5: Podíl vyplněných položek ve všech sčítacích formulářích z celkového počtu všech 

požadovaných položek ve všech sčítacích formulářích dosáhne alespoň 90 %.  

Obecným cílem ČSÚ je, aby sčítací formuláře přijaté od respondentů k dalšímu zpracování 

byly vyplněny úplně, tzn., aby na nich nechyběly některé požadované údaje. Předpokládá se 

proto zavedení takových opatření a nástrojů, které umožní podíl zcela nevyplněných údajů na 

elektronických a listinných formulářích redukovat na méně než 10 %. 

 

1.6 Zhodnocení rizik   

ČSÚ zpracovalo úvodní verzi registru rizik, v němž je pro každé riziko zjišťována jeho míra 

(jako násobek jeho pravděpodobnosti a dopadu). Je popsán způsob mitigace každého rizika a 

hlavní rizika jsou pravidelně přezkoumávána. Mezi hlavní rizika patří: 

Nesplnění nařízení EP a Rady a s tím související sankce vůči ČR. 
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Práva a povinnosti osob zúčastněných na sčítání (ať již aktivně či pasivně) lze stanovit pouze 

zákonem. V případě, že nebude přijata nová právní úprava, nebude možné provést sčítání. To 

by mělo zásadní dopad jak na tuzemské uživatele výstupů, tak na dodržení mezinárodních 

závazků ČR. Česká republika by nemohla poskytnout Eurostatu údaje požadované nařízením 

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

a bytů. V případě nesplnění povinnosti lze očekávat sankce vůči ČR.   

Neposkytnutí požadovaných údajů formou vyplnění sčítacího formuláře fyzickými 

osobami 

Fyzické osoby se mohou bez jednoznačného vymezení zákonných povinností odmítat 

podrobit sčítání, tj. poskytnout požadované údaje formou vyplnění sčítacího formuláře. Tím 

by došlo k vážnému ohrožení splnění cílů sčítání, úplnosti a správnosti jeho výsledků. Lze to 

dokumentovat výsledky průzkumu veřejného mínění od společnosti MEDIAN, který si nechal 

ČSÚ zpracovat v létě roku 2018. V průzkumu byla položena otázka – „Sčítání lidu je povinné, 

ale kdyby nebylo, zúčastnili byste se?“ Na tuto otázku odpovědělo sice 68 % kladně, ale 

téměř třetina respondentů (32 %) odpověděla, že by se v takovém případě sčítání nezúčastnila. 

Neposkytnutí požadovaných údajů od správců informačních systémů 

Riziko v oblasti neposkytnutí požadovaných dat se při neexistenci zákona vztahuje i na ostatní 

subjekty spravující relevantní administrativní zdroje dat (informační systémy veřejné správy) 

využitelné pro sčítání. Ze strany těchto subjektů vzešel při vzájemných jednáních k přípravě 

SLDB 2021 požadavek, aby předání dat z jejich administrativních zdrojů pro přípravu i 

realizaci sčítání bylo upraveno zákonem o sčítání. V případě, že by nová právní úprava přijata 

nebyla, budoucí sčítání by nebylo možné uskutečnit podle varianty založené na maximálním 

využití existujících administrativních zdrojů dat. 

Antikampaň proti SLDB, desinformace ve sdělovacích prostředcích 

Postoje jednotlivých občanů mohou být také velmi významně ovlivněny dezinformacemi 

v médiích, které mohou v krajních případech vést až k antikampani proti SLDB 2021, 

zejména pak na sociálních sítích. S vědomím tohoto rizika ČSÚ pravidelně monitoruje média, 

včetně sociálních sítí, zpracovává detailní plán krizové komunikace a scénářů a nastavuje 

pravidla pro komunikaci zaměstnanců s médii. 

Útok na on-line sčítání 

S výše uvedeným souvisí také riziko hackerského útoku ve fází on-line sčítání, kterému se 

ČSÚ snaží předejít zejména spoluprací s důvěryhodným partnerem, který poskytuje služby 

v oblasti provozu IT (infrastruktury, výpočetního výkonu, OS, databází a aplikací v našich 

datových centrech) s vysokým standardem zabezpečení.  

Nedostatečné finanční a personální zabezpečení akce 

Existuje také riziko ohrožující samotné provedení SLDB 2021, a tím je nedostatečné finanční 

a personální zabezpečení této akce. Jedná se o projekt organizačně a technicky náročný 

s vysokými nároky na kvalifikované pracovníky s nedostatkovou kvalifikací (provoz a správa 

ICT, IT, zadávání a řízení veřejných zakázek a IT projektů), pokrývající území celé ČR a 

časově rozprostřený do období 6 let. Tyto objektivní skutečnosti mají dopad na rozpočet 
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sčítání. Jedním z hlavních cílů SLDB 2021 je jeho racionalizací a zefektivněním dosáhnout 

relativních úspor ve srovnání s náklady na sčítání v roce 2011. 

Zpoždění způsobené problémy při organizování veřejných zakázek 

Podle zkušeností z organizace SLDB 2011 existuje reálné riziko vyplývající z pozdního 

zajištění dodavatele v nejvýznamnějších oblastech. Při SLDB 2021 bude proto kladen důraz 

na spolupráci v rámci státní sféry.  

Významná rizika spatřuje ČSÚ také v oblasti bezpečnosti. 

Českým statistickým úřadem byla vytvořena politika informačního systému, která je 

v souladu s bezpečnostní politikou ČSÚ, a návazné bezpečnostní dokumentace. Bezpečnostní 

politika informačního systému vychází z provedené analýzy rizik, kde se nachází seznam 

hrozeb. U identifikovaných aktiv se posuzuje, jaké u nich existují hrozby a jak moc se jich 

tyto hrozby týkají. Katalog hrozeb včetně popisů se nachází v dokumentu Metodika analýzy a 

řízení rizik informací a informačního systému ČSÚ. Proti působení hrozeb se provádí 

bezpečnostní opatření, jedním z takových opatření je právě vypracování bezpečnostní 

politiky. Vypracování bezpečnostní politiky má vliv především na snížení rizik, která 

vyplývají z nesprávného řízení bezpečnosti, popření a sociálního inženýrství4. 

Oblast řízení rizik je oblast řízení, která řeší bezpečnost aktiv (zdrojů) v organizaci, tedy jak 

bezpečnost fyzickou tak bezpečnost elektronického světa. Řízení bezpečnosti se z velké části 

týká zajištění autorizovaného přístupu osob k aktivům organizace (zejména k financím, 

informacím, movitému i nemovitému majetku.). Jakkoliv je bezpečnost zpravidla zajišťována 

odbornými útvary a odborníky, primárně je součástí každodenní práce každého zaměstnance. 

ČSÚ bezpečnost informací zajišťuje mimo jiné vytvořením a neustálou aktualizací vnitřních 

směrnic, standardů a pokynů, které napomáhají zajišťovat bezpečný provoz a snižovat 

bezpečnostní rizika vyplývajících z hrozeb, jako jsou např. ohrožení či poškození života a 

zdraví, hmotných a nehmotných aktiv organizace.  

 
 

2. ZPŮSOBY LEGISLATIVNÍHO ŘEŠENÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ 

 

V rámci legislativního zajištění sčítání 2021 předkladatel zvažoval následující způsoby: 

 

Způsob 0: Zachování současného legislativního stavu 

Tento způsob předpokládá zachování současného legislativního stavu beze změny, tj. nepřijetí 

nového zákona pro zajištění sčítání v roce 2021. Zákon o SLDB 2011 byl přijat jako 

jednorázový, pro sčítání 2011, a nelze ho tedy využít při sčítání v roce 2021. Způsob 0 je 

z tohoto důvodu nepřijatelný a je spojen s rizikem nedodržení závazků ČR vyplývajících 

z mezinárodní právní úpravy.  

 

Způsob 1: Užší podoba změny, tj. přijetí novely zákona o sčítání lidu, domů a bytu 

v roce 2011 

                                            
4Popřením rozumíme situaci, kdy uživatel popírá provedení akcí (např. změnu dat, provedení akce rozeslání, 

odeslání či přijetí zprávy, apod.).  

Sociálním inženýrstvím v rámci bezpečnostní politiky je míněna záměrná manipulace lidí za účelem provedení 

určité akce nebo získání určité informace. Sociální inženýrství je podvodným jednáním za účelem získání 

utajených či taktických informací nebo přístupu do systému úřadu. 
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Užší podoba změny právní úpravy pro oblast sčítání lidu, domů a bytů navrhuje ponechat v co 

nejširším možném rozsahu podobu zákona o SLDB 2011, který by byl pouze v nezbytných 

částech novelizován pro zajištění SLDB 2021. Jednalo by se pouze o změny termínu sčítání 

a některých dalších formálních náležitostí zákona. Způsob provedení sčítání by zůstal 

nezměněn. Toto řešení není v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 13. 1. 2016 č. 5 

o způsobu provedení SLDB 2021 a dále nezajišťuje splnění mezinárodních závazků ČR. 

Realizace tohoto způsobu by vyžadovala rozsáhlou úpravu textu zákona v oblasti obsahu 

sčítání a úkolů různých subjektů při jeho přípravě a způsobu provedení (např. zpřístupnění 

potřebných AZD pro potřeby ČSÚ). Zákon by bylo nutné upravit i s ohledem na harmonizaci 

s relevantními předpisy EU vydanými po roce 2011. Prováděcí vyhlášku by bylo nutné zrušit 

a nahradit zcela novou úpravou respektující především vyšší stupeň elektronizace celého 

procesu přípravy sčítání v terénu a sběru dat. Šlo by tedy o rozsáhlou novelu týkající se části 

zákona a celé vyhlášky. 

 

Způsob 2: Širší podoba změny, tj. přijetí nového zákona o sčítání lidu, domů a bytů 

pro sčítání v roce 2021  

Tento způsob zohledňuje zejména technologický vývoj v oblasti administrativních zdrojů dat, 

spolu s řešením zpřístupnění AZD pro potřeby sčítání a harmonizaci s relevantními předpisy 

EU vydanými po roce 2011. Širší podoba změny právní úpravy pro oblast sčítání lidu, domů 

a bytů by znamenala přijetí nového zákona o SLDD 2021 a současně částečné zachování 

struktury a formálních náležitostí zákona o SLDB 2011 a jeho doplnění o některé nové 

aktuální poznatky vycházející z technologického pokroku při způsobu realizace sčítání. 

 

Způsob 3: Zásadní změna, tj. přijetí nového obecného zákona o sčítání lidu, domů 

a bytů. 

Tento způsob předpokládá přijetí nového obecného zákona o sčítání lidu, domů a bytů, který 

by byl platný pro veškerá následující sčítání. Konkrétní parametry jednotlivých sčítání by 

byly řešeny zmocněním pro vydání prováděcích právních předpisů. V současné době nelze 

daný způsob realizovat s ohledem zejména na stávající evropskou a národní právní úpravu 

v oblasti sčítání. Očekává se přijetí nové právní úpravy v rámci evropské legislativy (viz 

poslední odstavec této kapitoly).   

 

Zvolená varianta 

 

Předkladatel doporučuje k realizaci způsob 2; tj. přijetí nového zákona o sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2021, který vychází z usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5. Jeho výhodou 

je zejména určení obsahu sčítání (taxativní vymezení zjišťovaných skutečností) reflektující 

aktuální možnosti využití dostupných administrativních zdrojů dat, jednoznačné vymezení 

povinností fyzických i právnických osob, stanovení způsobu provedení sčítání přizpůsobené 

soudobým vnějším podmínkám a vlivům, explicitní stanovení úkolů Českého statistického 

úřadu, ostatních ústředních orgánů i orgánů územní samosprávy či definování podmínek 

zpracování osobních údajů a jejich ochrany. S tímto způsobem je spojeno přijetí nových 

prováděcích právních předpisů.  

 

Tento způsob řešení byl schválen usnesením vlády ze dne 19. června 2018 č. 391, ve kterém 

vláda schválila věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a uložila 

předsedovi ČSÚ vypracovat a vládě do 30. června 2019 předložit návrh zákona o sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2021.   

 

Nicméně záměrem realizace a zákonné úpravy SLDB 2021 bude, aby výsledky SLDB 2021 

již vytvořily předpoklady pro umožnění následné realizace statistik cenzového typu v časové 
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periodicitě kratší než 10 let. Častější, v omezeném rozsahu každoroční, poskytování údajů ze 

sčítání lidu v podrobném územním detailu je záměrem Evropské komise, který je v současné 

době formulován ve strategických dokumentech. Měl by být ukotven novým nařízením EP 

a Rady (nahrazujícím stávající nařízení 763/2008), jehož návrh v pracovní verzi je očekáván 

v roce 2018. Prvním referenčním rokem by podle současného plánu Evropské komise měl být 

rok 2024. V případě přijetí plánovaného nařízení bude SLDB 2021 základem pro zdroje 

údajů, které budou nařízením vyžadovány a nebudou obsahem existujících administrativních 

zdrojů. V závislosti na postupu schvalování nové evropské právní úpravy bude pro období po 

roce 2021 případně Českým statistickým úřadem předložen návrh věcného záměru zákona 

upravujícího infrastrukturu pro populační cenzy po roce 2021 zajišťující plnění pro ČR 

závazných požadavků vyplývajících z budoucí právní úpravy EU v této oblasti. 

 

3. VARIANTY VĚCNÉHO ŘEŠENÍ, IDENTIFIKACE NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

A NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Na základě analýzy právního i skutkového stavu a v souladu se stanovenými cíli jsou varianty 

věcného řešení navrženy vždy v rámci jednotlivých věcných oblastí. 

Navrhované varianty si kladou za cíl (s výjimkou nulové varianty) nastavit takové podmínky, 

které by vedly v oblasti sčítání lidu, domů a bytů k následujícím výsledkům: 

 získání údajů o počtech domů a bytů v územních jednotkách, o struktuře a kvalitě 

domovního a bytového fondu a úrovni bydlení obyvatelstva a jednotlivých typů 

domácností, 

 podklady pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, migrace, 

struktury domácností a domovního a bytového fondu na podkladě údajů metodicky 

srovnatelných s předchozími sčítáními, 

 integrované propojení údajů o obyvatelstvu a domácnostech s ostatními zjišťovanými 

statistickými údaji, 

 získání údajů o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu k jednomu referenčnímu datu 

podle stanovených kritérií, jež jsou základem pro pokračování časových řad, z nichž 

vycházejí všechny běžné statistiky a evidence, 

 zpracování výsledků za nejmenší územní detail počínaje statistickými obvody 

a základními sídelními jednotkami a jejich sumarizace do částí obcí, obcí až po kraje 

a regiony soudržnosti (NUTS 2), 

 podklady pro mezinárodní srovnávání a pro definování pozice České republiky v EU, 

v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i v širším mezinárodním 

kontextu. 

Ochrana důvěrnosti a bezpečnost údajů při sčítání bude zajištěna ve všech etapách sčítání, 

a to jak na vstupu dat do systému, tak při vlastním zpracování a následně i na výstupu 

při publikaci výsledků, v souladu s praxí Evropského statistického systému, národní 

i evropské právní úpravy i obecného nařízení o ochranně osobních údajů. Ochrana důvěrnosti 

a bezpečnost údajů jsou nejvyšší prioritou celého procesu sběru, zpracování a uchování dat. 

Sčítání v roce 2021 obsahuje inovační prvky spočívající zejména: 

 v maximálně možném využití dostupných administrativních zdrojů dat; 

 v maximálně možném využití elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů 

obyvatelstvem. 

 

3.1 Popis výchozího stavu a variant řešení 
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Popis současného stavu: Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo 

provedeno metodou celoplošného terénního šetření. V současné době je nutné legislativně 

zajistit a připravit provedení příštího sčítání v roce 2021 a zajistit plnění související legislativy 

Evropské unie a mezinárodních závazků. V tomto směru uložila vláda usnesením ze dne 

13. ledna 2016 č. 5 předsedkyni Českého statistického úřadu předložit vládě návrh  zákona 

pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

Definice problému: Účelem navrhované právní úpravy je vytvořit nezbytný právní, 

organizační, technický a logistický rámec pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 – tj. pro sběr údajů, jejich zpracování a distribuci výsledků 

uživatelům. 

Cíl: Obecným cílem každého sčítání je získání potřebných údajů v co nejvyšší kvalitě 

z hlediska úplnosti, přesnosti a srovnatelnosti. Specifickým cílem SLDB 2021 je snížení 

administrativní zátěže obyvatel redukcí počtu otázek na sčítacích formulářích díky jejich 

zjišťování ze stávajících administrativních zdrojů dat. Tento cíl je motivován snahou 

o efektivní fungování veřejné správy, která by neměla od občanů opakovaně zjišťovat údaje, 

které jí již dříve poskytli nebo které jsou k dispozici v existujících AZD. Vedle intenzivního 

využití AZD je dalším nástrojem vedoucím k dosažení stanovených cílů rozšíření možnosti 

sečtení prostřednictvím elektronického formuláře a jeho prezentování jako hlavního kanálu 

sběru dat. 

Varianta věcného řešení č. 1 – sčítání založené na celoplošném terénním šetření pouze 

s podpůrným využitím údajů z administrativních zdrojů (způsob provedení jako při 

SLDB 2011). 

Tato varianta celoplošného terénního šetření předpokládá zjištění údajů od všech fyzických 

osob s trvalým či povoleným přechodným pobytem na území České republiky a všech dalších 

osob přítomných na území České republiky k rozhodnému okamžiku, a to buď 

prostřednictvím elektronického, nebo listinného formuláře. Podmínkou pro vyplnění 

elektronického formuláře při této variantě je předchozí obdržení listinné verze 

s přihlašovacími kódy od sčítacího komisaře. 

Podpůrným využitím údajů z AZD se zde rozumí jejich využití jednak pro předvyplnění 

sčítacích formulářů a jejich zpracování, jednak pro doplnění údajů, které nebyly poskytnuty 

povinnými osobami. Neuvažuje se tedy o úplném nahrazení proměnných zjišťovaných 

terénním šetřením v případě jejich dostupnosti v AZD. Tato varianta předpokládá využití 

administrativních zdrojů jen v gesci Ministerstva vnitra, jehož informační systémy ROB, 

AISEO/CIS představují stěžejní konstitutivní zdroje dat pro provedení SLDB. 

Varianta věcného řešení č. 2 – sčítání založené na maximálním využití existujících 

administrativních zdrojů dat, doplněné obsahově redukovaným celoplošným šetřením 

(omezeným na údaje o bytech a část údajů o osobách, které nelze ekvivalentně získat 

z existujících AZD). 

Obsahově redukované celoplošné šetření předpokládá zjišťování údajů prostřednictvím 

elektronického, nebo listinného formuláře pouze o bytovém fondu a vybraných údajů 

o osobách. Ve srovnání s variantou č. 1 již nepočítá se sběrem údajů za domovní fond 

a některých informací za osoby z důvodu jejich pokrytí ze stávajících AZD. Pro doplnění 

údajů či jejich využití během zpracování se předpokládá využití administrativních zdrojů dat 

spravovaných v gesci MV, ČÚZK, MPSV/ČSSZ, MZ/VZP, MF/GFŘ a MŠMT.  
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Vzhledem k neexistenci administrativního zdroje dat o bytovém fondu a absenci některých 

údajů o osobách (např. nejvyšší dosažené vzdělání, údaje o zaměstnání) i tato varianta nutně 

předpokládá v menší míře celoplošný charakter šetření. Díky snížení počtu šetřených entit 

(pouze údaje za osoby a byty) však varianta 2 umožňuje v jednodušší formě využití 

elektronických formulářů (fyzické spojení formulářů za všechny osoby bydlící v bytové 

domácnosti a za byt do jednoho společného elektronického formuláře) a definuje jako 

primární kanál sběru dat tzv. online sčítání. To proběhne v první fázi před terénním 

došetřením a nebude oproti variantě 1 vázáno na obdržení listinného formuláře 

s přihlašovacími kódy.  

Varianta věcného řešení č. 3 – sčítání provedené s výhradním využitím 

administrativních zdrojů dat.  

Tato varianta by nepočítala s celoplošným šetřením údajů u obyvatelstva a dalších subjektů, 

neboť předpokládá pokrytí všech zjišťovaných dat z AZD. Analýza vytipovaných existujících 

administrativních zdrojů dat však ukázala, že ne všechny dle legislativy EU povinně 

zjišťované položky ve sčítání jsou ve stávajících AZD dostupné. 

Jak již bylo konstatováno v materiálu Informace k návrhu realizace sčítání lidu, domů a bytů 

2021, předloženém pro jednání vlády v lednu 2016, aby bylo možné získat z administrativních 

zdrojů alespoň chybějící údaje vyžadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů, bylo by nutné rozšířit 

stávající administrativní zdroje o nové položky (např. vzdělání, ekonomická aktivita, 

zaměstnání, místo pracoviště) a vytvořit nový administrativní zdroj o bytovém fondu. 

S ohledem na délku legislativního procesu, časovou náročnost naplnění těchto 

administrativních zdrojů referenčními údaji a problém s nalezením gestora pro zřízení 

a správu registru bytů je však jejich využití pro provedení sčítání v roce 2021 nereálné. 

Varianta 3 je proto pro zajištění SLDB 2021 nerealizovatelná, proto nebude v další části 

předmětem detailnějšího vyhodnocení ani identifikace nákladů a přínosů.  

 

3.2 Identifikace nákladů a přínosů hodnocených variant 

 

Varianta 1: 

Český statistický úřad 

Přínosy – větší možnost využití know-how a identických postupů ze SLDB 2011 (možné 

částečné úspory).  

Náklady – potřeba celoplošného zajištění terénních prací, které představují největší položku 

v rámci rozpočtu SLDB 2021. Při SLDB 2021 nebude možné, vzhledem k nutnosti plošné 

návštěvy všech domácností komisaři při distribuci formulářů, redukovat počet terénních 

zaměstnanců, a proto nelze předpokládat žádnou úsporu finančních prostředků na zajištění 

terénních prací v porovnání se SLDB 2011.  

 

Ostatní ústřední orgány 

Přínosy – menší požadavky na součinnost v oblasti poskytování administrativních dat (data 

požadována pouze z AZD MV).  

Náklady – zajištění sčítání v objektech a zařízeních ve správě vybraných resortů (MO, MS, 

MV, MZV). 
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Ve schváleném rozpočtu pro SLDB 2011 bylo na úkoly spolupracujících ústředních orgánů 

spojené s územní přípravou a provedením vlastního sčítání vyčleněno 23 mil. Kč (v cenách 

roku 2007). Pro SLDB 2021 činí odhady náhrad výdajů na provedení sčítání (bez předání dat 

z AZD), nárokované dotčenými resorty 16 mil. Kč. Podle vyjádření zástupců MV by náklady 

na opakovaný výdej existujících dat pro SLDB 2021 z administrativních zdrojů MV dosáhly 

výše 3,3 mil. Kč. 

 

Orgány územní samosprávy 

Přínosy – redukce množství ověřovaných údajů z referenčních AZD v územních podkladech 

v důsledku průběžného čištění AZD ve spolupráci s obcemi, ověření sporných údajů 

o budovách v evidencích obcí a identifikace potenciálních nekonzistencí. 

Náklady – součinnost při kontrole a ověřování údajů z referenčních AZD v územních 

podkladech pro provedení terénních prací; zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní 

policií v lokalitách vyžadujících asistenci policie v období terénní fáze sčítání, podíl na 

dodatečném sečtení osob.  

Ve schváleném rozpočtu pro SLDB 2011 bylo pro kraje, hl. m. Prahu a obce vyčleněno 

106 mil. Kč, které mohly čerpat formou neinvestiční účelové dotace na pokrytí svých 

mzdových a režijních nákladů spojených s přípravou a provedením sčítání. Při SLDB 2021 

lze na jedné straně očekávat podstatnou úsporu osobních výdajů těchto subjektů na činnosti 

související s kontrolou, aktualizací a doplněním územních podkladů z důvodu významné 

redukce objemu těchto přípravných prací. Částečnou úsporu obecních výdajů přinese i zrušení 

povinností obcí poskytnout bezplatné veřejné internetové připojení k vyplňování 

elektronických sčítacích formulářů. Na druhé straně však zachování povinností obcí podílet se 

na dodatečném sečtení osob, které se nesečtou v rámci terénního došetření, bude znamenat 

pro orgány územní samosprávy nemalé náklady. Celkový objem výdajů orgánů územní 

samosprávy na SLDB 2021 podle varianty 1 lze proto odhadnout i při započtení inflace jako 

srovnatelný se SLDB 2011 s odhadovanými náklady 106 mil. Kč. 

 

Fyzické a právnické osoby 

Přínosy – neměnný způsob sečtení známý ze SLDB 2011. 

Náklady – zachování vysoké administrativní zátěže (žádná redukce počtu údajů ani formulářů 

požadovaných od respondentů nahrazením existujícími daty z AZD), nutnost obdržení 

listinných formulářů respondentem od komisaře i v případě preference vyplnění 

elektronických formulářů; adresné oslovení vlastníků většího počtu nemovitostí za účelem 

kontroly seznamu objektů v jejich vlastnictví a zjištění preferovaného způsobu doručení 

sčítacích formulářů za domy (datovou schránkou, poštovní zásilkou apod.). 

 

Odhadované výdaje a náklady na SLDB 2021 

 Odhadované výdaje na SLDB 2021 v běžných cenách (v mil. Kč) 

Subjekt/kategorie výdajů 

Výše výdajů 

(běžné ceny roku 

2017) 

Český statistický úřad 2 728 

Běžné výdaje celkem 2 534 
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Kapitálové výdaje 194 

Ostatní ústřední orgány (pouze běžné výdaje) 19 

Orgány územní samosprávy 106 

Souhrn rozpočtových výdajů  

Běžné výdaje 2 659 

Kapitálové výdaje 194 

Výdaje úhrnem 2 853 

Pozn.: Rozpočet SLDB 2021 je plánován v cenách roku 2017 na období let 

2018–2023. 

Odhadované výdaje jednotlivých subjektů na SLDB 2021 podle varianty 1 vychází do značné 

míry ze skutečně čerpaných výdajů na SLDB 2011, neboť varianta 1 nepředpokládá zásadní 

změny ve způsobu provedení sčítání. Na přípravu a realizaci sčítání v roce 2011 bylo celkem 

vynaloženo necelé 2,27 mld. Kč. Celková částka na příští sčítání podle varianty 1 v cenách 

roku 2017 by dosahovala 2,85 miliardy Kč. 

S využitím standardního nákladového modelu bylo provedeno i vyčíslení administrativní 

zátěže spojené se splněním informační povinnosti občanů v rámci SLDB 2021, a to jak 

v časovém, tak ve finančním vyjádření. 

Odhadované náklady spojené s administrativní zátěží občanů při SLDB 2021 

Typ formuláře 

Počet 

dotčených 

osob (v 

tis.) 

Časové 

nároky na 

vyplnění 

(v min.) 

Časové 

nároky 

celkem (v 

hod.) 

Hypotetické 

finanční 

náklady 

celkem (v 

Kč) 

Elektronický 

sčítací 

formulář 

Formulář 

za dům 
975 7 113 750 21 565 863 

Formulář 

za byt 
2 160 12 432 000 81 902 880 

Formulář 

za osobu 
5 325 12 1 065 000 201 913 350 

Listinný 

sčítací 

formulář 

Formulář 

za dům 
975 8 130 000 24 646 700 

Formulář 

za byt 
2 160 13 468 000 88 728 120 

Formulář 

za osobu 
5 325 14 1 242 500 235 565 575 

Formuláře celkem 16 920 – 3 451 250 654 322 488 

 

Při kvantifikaci počtu vyplněných formulářů podle typu formuláře byl stanoven předpoklad, 

že polovina občanů vyplní formulář pro danou entitu v elektronické podobě a druhá polovina 

v listinné podobě. Počty vyplněných formulářů pro každou entitu při SLDB 2021 byly 

odhadnuty na základě výsledků SLDB 2011 a následného vývoje v oblasti bytové výstavby 

a bilance obyvatelstva. 
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Časové nároky na vyplnění jednotlivých typů formulářů vycházejí ze skutečné průměrné doby 

vyplňování elektronických sčítacích formulářů při SLDB 2011 se zohledněním specifických 

odchylek u varianty 1 (vypuštění 4 otázek na formuláři za byt a 4 otázek na formuláři za 

osobu, předvyplnění dostupných údajů z AZD MV na formuláři za osobu). Do časové zátěže 

u listinných, ale i elektronických sčítacích formulářů byla započtena i odhadovaná doba 

potřebná pro převzetí listinných formulářů od sčítacího komisaře (+1 minuta u formuláře za 

byt a +1 minuta u formuláře za osobu), které jsou u varianty 1 nutné pro přihlášení k jejich 

elektronické verzi. Nižší časové nároky na vyplnění všech druhů elektronických sčítacích 

formulářů ve srovnání s listinnými souvisí s jejich větší uživatelskou přívětivostí, která pro 

občany významně zrychluje splnění jejich informační povinnosti (interaktivní nápověda 

přímo u jednotlivých otázek, automatické přesměrování na další otázku k vyplnění, výběr 

z předdefinované nabídky možných odpovědí u otevřených otázek, rychlejší záznam odpovědí 

apod.).  

Z vypořádání informační povinnosti při SLDB 2021 neplynou pro občany žádné faktické 

přímé náklady. Pomocí standardního nákladového modelu modifikovaného pro výpočet 

administrativní zátěže pro občany lze však vyčíslit náklady hypotetické. Při výpočtu těchto 

nákladů pro občany byla použita průměrná hrubá hodinová sazba mezd v národním 

hospodářství za 2. čtvrtletí 2018 (189,59 Kč). Při odhadovaném počtu 16 920 tis. 

vyplňovaných formulářů vychází hypotetická administrativní finanční zátěž pro občany 

v souvislosti se SLDB 2021 podle varianty 1 na více než 654 mil. Kč. 

 

Varianta 2: 

Český statistický úřad 

Přínosy – úspora nutných výdajů na SLDB 2021 díky možnosti částečné redukce terénních 

prací, vyšší kvalita dat, posun k moderním sčítáním založeným na maximálním využití 

administrativních dat, potenciální úspora nákladů na tisk sčítacích formulářů i jejich 

zpracování díky jejich nižšímu počtu i preferenci online sčítání jako primárního zdroje dat. 

Náklady – přetrvává potřeba celoplošného zajištění terénních prací, které představují největší 

položku v rámci rozpočtu SLDB. Při SLDB 2021 lze podle této varianty očekávat částečnou 

úsporu nákladů na terénní práce v důsledku předsazeného sčítání prostřednictvím 

elektronických formulářů.  

 

Spolupracující subjekty 

Přínosy – resortům nevznikají žádné nové úkoly v oblasti zakládání nových či rozšiřování 

stávajících AZD; využití existujících dat pro SLDB umožní ověření kvality dat v jednotlivých 

AZD či mezi nimi navzájem a identifikaci potenciálních nekonzistencí. 

Náklady – opakované jednorázové výdeje dat a metadat z administrativních zdrojů 

v dohodnutých strukturách pro přípravu a realizaci vlastního sčítání, včetně poskytnutí 

související informační a metodické podpory; zajištění sčítání v objektech a zařízeních ve 

správě vybraných resortů. 

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. Naopak 

ČSSZ požaduje 10,2 mil. Kč kapitálových výdajů. V jednotkách miliónů se pohybují i částky 

požadované některými resorty na zajištění provedení sčítání v objektech a zařízeních ve 
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správě vybraných resortů (MV, MS, MO, MZV). Agregovaný objem výdajů spolupracujících 

subjektů na SLDB 2021 by tedy byl u varianty 2 z důvodu jejich vyšší součinnosti při 

předávání administrativních dat vyšší (36,4 mil. Kč) než u varianty 1 (19,3 mil. Kč). 

 

 

Orgány územní samosprávy 

Přínosy – redukce prací v souvislosti s vyšším využitím údajů z referenčních AZD, redukce 

prací v souvislosti se zrušením dodatečného sečtení osob. 

Náklady – součinnost při ověřování údajů o budovách a adresách z referenčních AZD při 

územní přípravě; zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní nebo městskou policií 

v lokalitách vyžadujících asistenci policie v období terénní fáze sčítání.  

Ve schváleném rozpočtu pro SLDB 2011 bylo na úkoly krajů, hl. m. Prahy a obcí spojené 

s přípravou a provedením sčítání vyčleněno 106 mil. Kč, které mohly čerpat formou 

neinvestiční účelové dotace. Při SLDB 2021 lze očekávat podstatnou úsporu osobních výdajů 

těchto subjektů na činnosti související s  ověřováním, aktualizací a doplněním územních 

podkladů z důvodu významné redukce objemu těchto přípravných prací. Částečnou úsporu 

obecních výdajů přinese i zrušení povinností obcí poskytnout bezplatné veřejné internetové 

připojení k vyplňování elektronických sčítacích formulářů a odpadne povinnost orgánů 

územní samosprávy podílet se na dodatečném sečtení osob, které se nesečtou ani v rámci 

terénního došetření. Objem výdajů orgánů územní samosprávy na SLDB 2021 lze tak i při 

započtení inflace odhadovat jako nižší než při SLDB 2011, s odhadovanými náklady 

33 mil. Kč.  

 

Fyzické a právnické osoby 

Přínosy – podstatné snížení zátěže kladené na respondenty z důvodu snížení počtu formulářů 

(ze tří na dva kvůli vyřazení formuláře za dům) i počtu otázek ve formuláři za osobu; vyšší 

komfort pro respondenty při vyplnění elektronického formuláře ve fázi online sčítání (bez 

nutnosti předchozího kontaktu se sčítacím komisařem); redukce administrativní zátěže pro 

právnické osoby, vlastníky domů (informace o domech získávány pouze z AZD) 

 

Odhadované výdaje a náklady na SLDB 2021 

 Odhadované výdaje na SLDB 2021 v běžných cenách (v mil. Kč) 

Subjekt/kategorie výdajů 
Výše výdajů  

(běžné ceny 

 roku 2017) 

Český statistický úřad 2 156,8 

Běžné výdaje celkem 1 953,8 

Kapitálové výdaje 203,0 

Spolupracující subjekty (běžné výdaje) 26,2 

Spolupracující subjekty (kapitálové výdaje) 10,2 

Orgány územní samosprávy (běžné výdaje) 33,0 

Souhrn rozpočtových výdajů  
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Běžné výdaje 2 013,0 

Kapitálové výdaje 213,2 

Výdaje úhrnem 2 226,2 

Pozn.: Rozpočet SLDB 2021 je plánován v cenách roku 2017 na období let 

2018–2023. 

 S využitím standardního nákladového modelu bylo provedeno i vyčíslení administrativní 

zátěže spojené se splněním informační povinnosti občanů v rámci SLDB 2021, a to jak v 

časovém, tak ve finančním vyjádření. 

Při kvantifikaci počtu vyplněných formulářů podle typu formuláře byl stanoven předpoklad, 

že polovina občanů vyplní formulář pro danou entitu v elektronické podobě a druhá polovina 

v listinné podobě. Počty vyplněných formulářů pro každou entitu při SLDB 2021 byly 

odhadnuty na základě výsledků SLDB 2011 a následného vývoje v oblasti bytové výstavby 

a bilance obyvatelstva. 

Časové nároky na vyplnění jednotlivých typů formulářů vycházejí ze skutečné průměrné doby 

vyplňování elektronických sčítacích formulářů při SLDB 2011 se zohledněním specifických 

odchylek u varianty 2. Varianta 2 se z hlediska rozsahu požadovaných údajů od respondentů 

odlišuje od varianty 1 vynecháním celého formuláře za dům a vyřazením 5 dalších otázek na 

formuláři za osobu z důvodu jejich zjištění z administrativních zdrojů (u varianty 1 jsou tyto 

otázky ve formuláři obsaženy, ale většina bude předvyplněna údaji z AZD MV).  

Na rozdíl od varianty 1 není nutné zahrnovat do časové zátěže u elektronických sčítacích 

formulářů ani dobu potřebnou pro převzetí listinných formulářů od sčítacího komisaře, jelikož 

účast v online sčítání není vázána na obdržení listinného formuláře s přihlašovacími kódy (do 

času na vyplnění listinných formulářů je však doba pro jejich převzetí započtena). Nižší 

časové nároky na vyplnění všech druhů elektronických sčítacích formulářů ve srovnání 

s listinnými souvisí rovněž s jejich větší uživatelskou přívětivostí, která pro občany významně 

zrychluje splnění jejich informační povinnosti (interaktivní nápověda přímo u jednotlivých 

otázek, automatické přesměrování na další otázku k vyplnění, výběr z předdefinované 

nabídky možných odpovědí u otevřených otázek, rychlejší záznam odpovědí apod.). 

Odhadované náklady spojené s administrativní zátěží občanů při SLDB 2021 

Typ formuláře 

Počet 

dotčených 

osob (v 

tis.) 

Časové 

nároky na 

vyplnění 

(v min.) 

Časové 

nároky 

celkem (v 

hod.) 

Hypotetické 

finanční 

náklady 

celkem (v 

Kč) 

Elektronický 

sčítací 

formulář 

Formulář 

za dům 
0 0 0 0 

Formulář 

za byt 
2 160 11 396 000 75 077 640 

Formulář 

za osobu 
5 325 9 798 750 151 435 013 

Listinný 

sčítací 

formulář 

Formulář 

za dům 
0 0 0 0 

Formulář 

za byt 
2 160 13 468 000 88 728 120 
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Formulář 

za osobu 
5 325 12 1 065 000 201 913 350 

Formuláře celkem 14 970 – 2 727 750 517 154 123 

 

Z vypořádání informační povinnosti při SLDB 2021 neplynou pro občany žádné faktické 

přímé náklady. Pomocí standardního nákladového modelu modifikovaného pro výpočet 

administrativní zátěže pro občany lze však vyčíslit náklady hypotetické. Při výpočtu těchto 

nákladů pro občany byla použita průměrná hrubá hodinová sazba mezd v národním 

hospodářství za 2. čtvrtletí 2018 (189,59 Kč). Při odhadovaném počtu 14 970 tis. 

vyplňovaných formulářů vychází hypotetická administrativní finanční zátěž pro občany 

v souvislosti se SLDB 2021 podle varianty 2 na 517 mil. Kč. 

 

3.3 Vyhodnocení variant a návrh věcného řešení 

 

Varianta 1 je sice proveditelná, ale ČSÚ ji nepovažuje za vhodnou, protože při celkově 

vyšších nákladech klade na obyvatele dnes již těžko obhajitelnou administrativní zátěž 

pokládáním otázek na údaje, kterými veřejná správa již disponuje v existujících AZD. 

Nepřináší ani žádný kvalitativní posun ve způsobu provedení proti sčítání 2011 s výjimkou 

očekávaného většího využití moderních technologií při sběru a zpracování údajů. Značnou 

nevýhodou je také skutečnost, že pro splnění povinnosti sečíst se (jak prostřednictvím 

listinného, tak prostřednictvím elektronického formuláře) je nezbytné doručení listinného 

formuláře povinné osobě sčítacím komisařem. Při terénním šetření je tak potřeba stejně jako 

při SLDB 2011 navštívit všechny osoby a domácnosti, což vedle nízkého komfortu pro 

respondenty přináší i vyšší finanční nároky na personální zabezpečení terénních prací. 

S přihlédnutím k tomuto zjištění je doporučena k realizaci varianta 2 založená na maximálním 

využití existujících administrativních zdrojů při přípravě a provedení sčítání a doplněná 

obsahově redukovaným celoplošným terénním došetřením. Tato varianta umožňuje navíc při 

splnění určitých podmínek (povinná osoba se sečte sama online před terénním došetřením) 

zcela eliminovat kontakt povinné osoby se sčítacím komisařem. Časové nároky na povinné 

osoby spojené se sčítáním budou významně sníženy díky vypuštění formuláře za dům 

a vynechání podstatné části otázek na formuláři za osobu (odhaduje se zhruba 9–12 minut na 

vyplnění sčítacího listu osoby a 11–13 minut na vyplnění příslušného bytového listu). Tím 

vzniknou úspory hypotetických administrativních nákladů pro občany v souvislosti 

s vyplněním formulářů ve výši přes 137 mil. Kč oproti variantě 1. Terénní došetření bude sice 

i nadále nutně celoplošné, nicméně díky vynechání již sečtených domácností, které 

v předchozí fázi online sčítání vyplní sčítací formulář online, bude jeho rozsah redukovaný. 

Z toho vyplývající nižší počet potřebných terénních zaměstnanců se společně s úsporou 

nákladů na zpracování listinných formulářů pozitivně projeví i ve výši předpokládaných 

finančních nákladů, které jsou odhadovány ve srovnání se skutečně čerpaným rozpočtem 

SLDB 2011 v cenách roku 2017 nižší zhruba o 627 mil. Kč.  

ČSÚ průběžně vyhodnocoval možné varianty provedení SLDB 2021 již v rámci přípravných 

prací návrhu realizace SLDB 2021. V tomto směru je navrhovaná varianta v souladu 

s parametry usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2021 k záměru ČSÚ na provedení příštího sčítání založeného na maximálním 

využití existujících administrativních zdrojů dat, doplněného obsahově redukovaným 

terénním šetřením. 

 

Tato varianta byla schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2018 č. 391, ve kterém vláda 

schválila věcný záměr zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a uložila předsedovi 
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ČSÚ vypracovat a vládě do 30. června 2019 předložit návrh zákona o sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2021.   

 

 

4. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ  
 

Implementaci zákona bude provádět ČSÚ ve spolupráci s vybranými ústředními správními 

úřady a dalšími spolupracujícími subjekty: Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem 

spravedlnosti, Ministerstvem obrany, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Generálním finančním ředitelstvím, Českou 

správou sociálního zabezpečení a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pro tyto subjekty bude 

přijetí zákona znamenat vznik nových úkolů. Hlavní činnosti, které budou vybrané 

spolupracující subjekty nuceny provádět v důsledku implementace navrhované právní úpravy, 

spočívají zejména v předávání dat a metadat ČSÚ v dohodnutém formátu z jimi spravovaných 

administrativních zdrojů, ale i v poskytování informační a metodické podpory při řešení 

souvisejících technických záležitostí (MV,  MPSV, MŠMT, ČÚZK, GFŘ, ČSSZ, VZP). 

Některé ústřední správní úřady (MV, MS, MO, MZV) budou mít klíčovou úlohu také při 

vymezování sčítacích obvodů v objektech a zařízeních v ČR i v zahraničí, které slouží 

k bydlení či hromadnému ubytování jejich zaměstnanců, a při sčítání osob s trvalým pobytem 

v ČR, pobývajících v těchto objektech. Orgány územní samosprávy budou v nezbytném 

rozsahu spolupracovat s ČSÚ na územní přípravě sčítání a při zajišťování informovanosti 

veřejnosti o sčítání. Činnosti vyžadované od městských a obecních úřadů, magistrátů a úřadů 

městských částí (obvodů) statutárních měst budou zahrnovat zejména doplňování chybějících 

a ověřování či opravu nekonzistentních budov s číslem domovním a jejich atributů na jejich 

území do RÚIAN a spolupráci na harmonizaci vymezení a popisu základních sídelních 

jednotek v jejich katastru. Při implementaci regulace se rovněž očekává jejich spolupráce při 

informování občanů o přípravě a provedení sčítání v místních konkrétních podmínkách.  

Navrhovaný právní předpis ukládá konkrétní povinnosti fyzickým a právnickým osobám a 

upravuje odpovědnost za jejich nesplnění. Jakákoli zjištění možného porušení pravidel 

v oblasti poskytování individuálních neanonymizovaných dat ze strany ústředních orgánů 

budou postoupena k vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě nesplnění 

zákonem stanovených povinností, to je zejména poskytnutí údajů zjišťovaných sčítáním 

v předepsaném rozsahu, kvalitě a termínu návrh zákona počítá s možností uložit peněžitou 

sankci.  

 

5. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE  

 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy a její realizace v praxi bude prováděn průběžně 

v rámci vlastní činnosti ČSÚ. Přezkum účinnosti bude prováděn také ze strany 

spolupracujících ústředních orgánů, které se budou novou právní úpravou řídit. Vzhledem 

k tomu, že byla zvolena varianta jednorázového řešení pro případ SLDB 2021, novelizace 

předmětného zákona se nepředpokládá.  

Přezkum účinnosti bude proveden nejdéle do čtyř let od účinnosti zákona. Kritériem pro 

posouzení bude míra splnění stanovených cílů, které jsou specifikovány v kapitole 1.5. 
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6. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

 

ČSÚ ve spolupráci s  vybranými resorty v rámci meziresortní pracovní skupiny zkoumal 

možnosti realizace jednotlivých variant využití AZD  pro SLDB 2021. Jednotlivé resorty 

nejprve poskytly ČSÚ informace o AZD, které spravují. Celkem bylo posuzováno 37 AZD, 

z nichž ČSÚ vytipoval zdroje potenciálně využitelné pro sčítání a požádal příslušné resorty 

o poskytnutí anonymních vzorků dat z těchto zdrojů. Vzorky sloužily k posouzení reálného 

obsahu zdrojů a technických aspektů předání dat. Následně ČSÚ požádal správce 

vytipovaných zdrojů o neanonymizované vzorky, aby mohl ověřit jejich vzájemnou 

kompatibilitu a konzistenci a porovnat je s daty registru obyvatel. 

Konkrétně se jednalo o tyto zdroje:  

 základní registr obyvatel (ROB) a agendové informační systémy evidence obyvatel 

(AISEO) a cizinců (CIS) – Ministerstvo vnitra, 

 centrální registr pojištěnců (CRP) – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 

 integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení (IIS ČSSZ) – 

Česká správa sociálního zabezpečení, 

 informační systémy OK práce, OK centrum, OK nouze – Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (nyní „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí“), 

 údaje z přiznání daně z příjmu fyzických osob, příloha č. 1 k vyúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti, údaje z přiznání daně z nemovitých věcí – Generální finanční 

ředitelství (nyní „Automatizovaný daňový informační systém“), 

 údaje ze školských matrik škol různého stupně, sdružené informace matrik studentů – 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Všechny výše uvedené vzorky byly podrobně analyzovány a vyhodnoceny a lze konstatovat, 

že všechny analyzované zdroje jsou pro sčítání 2021 využitelné.  

Kromě těchto AZD ověřovaných v rámci meziresortní pracovní skupiny předpokládá návrh 

SLDB využití existujících AZD: 

 Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém katastru 

nemovitostí, základní báze geografických dat – Český úřad zeměměřický a katastrální, 

resp. Zeměměřický úřad. 

 Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 

– Český statistický úřad. 

 Databáze doručovacích míst České pošty, s. p. 

Problematika systemizace služebních a pracovních míst pro potřeby SLDB 2021 byla 

předmětem konzultací se sekcí státní služby Ministerstva vnitra. Výsledek konzultací je 

promítnut do textu tohoto materiálu. 
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7. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

 

Český statistický úřad 

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 

Sekce demografie a sociálních statistik 

 

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.  

ředitel sekce demografie a sociálních statistik  

tel.: 274 052 460, e-mail: martin.zeleny@czso.cz 
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Seznam zkratek 

 

AISEO Agendový informační systém evidence obyvatel 

AZD administrativní zdroje dat 

CIS Cizinecký informační systém 

ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

Eurostat Statistický úřad Evropské unie 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

IIS Integrovaný informační systém 

IS Informační systém 

MF Ministerstvo financí 

MO Ministerstvo obrany 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

NUTS 
Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of 

Units for Territorial Statistics) 

OSN Organizace spojených národů 

ROB Základní registr obyvatel 

SLDB/ sčítání Sčítání lidu, domů a bytů 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9YHU85W)


