
1 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  
 

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 2 Účel sčítání  
Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické 
informace za celé území České republiky o fyzických 
osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k 
rozhodnému okamžiku sčítání. Za tímto účelem pro potřeby 
evropské statistiky podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího sčítání lidu, domů a bytů )  
nebo pro potřeby národní statistiky Úřad vytváří  statistické 
informace týkající se těchto tematických okruhů 
a) za fyzické osoby 
1. demografické charakteristiky reprezentované věkem, 
pohlavím, rodinným stavem, 
2. charakteristiky geografického rozmístění reprezentované 
místem obvyklého pobytu, 
3. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé migrační 
mobility reprezentované státním občanstvím, předchozími 
místy obvyklého pobytu a datem přistěhování do České 
republiky, 
5. úroveň vzdělání,  
 6. ekonomické charakteristiky reprezentované 
ekonomickou aktivitou, zaměstnáním, postavením v 
zaměstnání a odvětvím ekonomické činnosti, 
7. charakteristiky dojížďky do zaměstnání a škol 
reprezentované místem pracoviště nebo školy, 
b) za domácnosti  
1. velikost a  
2. typ a složení, 
c) za byty a domy  

32008R0763 
 

Čl. 3 Předkládání údajů 
Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) 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, 
jak je uvedeno v příloze.  

Příloha Témata, která mají být zohledněna při sčítání lidu, domů a bytů 
1. Témata pro sčítání lidu 
1.1. Povinná témata pro zeměpisné úrovně: NUTS 3, LAU 2 
1.1.1 Neodvozená témata 
— Místo obvyklého pobytu 
— Pohlaví 
— Věk 
— Rodinný stav 
— Země/místo narození 
— Státní občanství 
— Místo předchozího obvyklého pobytu a datum přistěhování 

na současné místo obvyklého pobytu nebo místo obvyklého 
pobytu jeden rok před sčítáním 

— Vztahy mezi členy domácnosti 
1.1.2 Odvozená témata 
— Celkový počet obyvatel 
— Lokalita 
— Postavení v domácnosti 
— Postavení v rodině 
— Typ rodinného jádra 
— Velikost rodinného jádra 
— Typ soukromé domácnosti 
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1. obydlenost,  
2. rozmístění, 
3. stáří, 
4. právní důvod užívání,  
5. technickoekonomické atributy 

— Velikost soukromé domácnosti 
1.2 Povinná témata pro zeměpisné úrovně: národní úroveň, NUTS 

1, NUTS 2 
1.2.1 Neodvozená témata 
— Místo obvyklého pobytu 
— Místo pracoviště 
— Pohlaví 
— Věk 
— Rodinný stav 
— Typ současné ekonomické aktivity 
— Zaměstnání 
— Odvětví (obor ekonomické aktivity) 
— Postavení v zaměstnání 
— Nejvyšší ukončené vzdělání 
— Země/místo narození 
— Státní občanství 
— Osoby, které v minulosti žily v zahraničí a rok jejich 

přistěhování do země sčítání (od roku 1980) 
— Předchozí místo obvyklého pobytu a datum přistěhování na 

současné místo obvyklého pobytu nebo místo obvyklého 
pobytu jeden rok před sčítáním 

— Vztahy mezi členy domácnosti 
— Právní důvod užívání bytu domácností 
1.2.2 Odvozená témata 
— Celkový počet obyvatel 
— Lokalita 
— Postavení v domácnosti 
— Postavení v rodině 
— Typ rodinného jádra 
— Velikost rodinného jádra 
— Typ soukromé domácnosti 
— Velikost soukromé domácnosti 
2. Témata pro sčítání domů a bytů 
2.1 Povinná témata pro zeměpisné úrovně: NUTS 3, LAU 2 
2.1.1 Neodvozená témata 
— Typ obydlených prostor 
— Poloha obydlených prostor 
— Obydlenost bytů 
— Počet bydlících osob 
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— Užitná podlahová plocha a/nebo počet obytných místností 
— Byty podle typu domu 
— Byty podle období výstavby domu 
2.1.2 Odvozená témata 
— Charakteristiky zalidnění 
2.2 Povinná témata pro zeměpisné úrovně: národní úroveň, NUTS 

1, NUTS 2 
2.2.1 Neodvozená témata 
— Způsob bydlení 
— Typ obydlených prostor 
— Lokalita (poloha) obydlených prostor 
— Obydlenost bytů 
— Typ vlastnictví 
— Počet bydlících osob 
— Užitná podlahová plocha/počet obytných místností 
— Systém dodávky vody 
— Hygienické zařízení 
— Koupelna 
— Způsob vytápění 
— Byty podle typu domu 
— Byty podle období výstavby domu 
2.2.2 Odvozená témata 
— Charakteristiky zalidnění 

§ 2 odst. a) 2. charakteristiky geografického rozmístění reprezentované 
místem obvyklého pobytu 
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Čl. 2 písm. d) d) „místem obvyklého pobytu“ se rozumí místo, kde osoba 
obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu 
na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, 
návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo 
náboženských poutí. 
Za osoby s místem obvyklého pobytu v dotčené zeměpisné 
oblasti se považují pouze osoby, které: 
i) bydlely v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě 
alespoň dvanáct měsíců před referenčním datem nebo 
ii) se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu 
během období dvanácti měsíců před referenčním 
datem s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok. 
Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo ii) nelze 
prokázat, rozumí se „místem obvyklého pobytu“ místo 
zákonného nebo ohlášeného pobytu; 

§ 4 Rozhodný okamžik 32017R0712 Čl. 3 Referenční datum 
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Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro 
účely sčítání, je podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, kterým se zavádí referenční rok a program 
statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů, 
půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. 

Každý členský stát určí referenční datum spadající do roku 2021 
pro údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, jež mají být 
předány Komisi (Eurostatu). Vybrané referenční datum oznámí 
členské státy Komisi (Eurostatu) do 31. prosince 2019. 

§ 9 Ochrana statistické důvěrnosti 
(1) Podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o 
evropské statistice a o ochraně osobních údajů Úřad zajistí 
výmaz nebo zničení osobních údajů, s výjimkou údajů 
uvedených v § 6 odst. 2, jakmile pomine účel, pro který 
byly zpracovány, nejpozději však do 2 let od rozhodného 
okamžiku. 
(2) Anonymizované údaje ze sčítacích formulářů budou 
předány v elektronické podobě k trvalému uložení do 
Národního archivu. 

32009R0223 
 

Čl. 20 odst. 1 
a 2 

Ochrana důvěrných údajů 
1. Následující pravidla a opatření se použijí k zajištění výlučného 
používání důvěrných údajů pro statistické účely a k zabránění 
jejich nedovoleného zpřístupnění. 
2. Důvěrné údaje získané výhradně za účelem vypracovávání 
evropské statistiky používají NSÚ či jiné vnitrostátní orgány a 
Komise (Eurostat) výhradně pro statistické účely, pokud statistická 
jednotka nevyjádřila jednoznačný souhlas s použitím těchto údajů 
k jakýmkoliv jiným účelům. 

  32016R0679 Čl. 5 Zásady zpracování osobních údajů 
1.  Osobní údaje musí být: 
a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a 
transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a 
transparentnost“); 
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely 
a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely 
neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném 
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 
statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s 
původními účely („účelové omezení“); 
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k 
účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“); 
d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata 
veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s 
přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně 
vymazány nebo opraveny („přesnost“); 
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu 
ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; 
osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají 
výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle 
čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných 
technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením 
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s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“); 
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných 
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či 
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením („integrita a důvěrnost“); 
2.  Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto 
dodržení souladu doložit („odpovědnost“). 

   Čl. 89 Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve 
veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo 
pro statistické účely 
1.  Zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely 
podléhá v souladu s tímto nařízením vhodným zárukám práv a 
svobod subjektu údajů. Tyto záruky zajistí, aby byla zavedena 
technická a organizační opatření, zejména s cílem zajistit dodržování 
zásady minimalizace údajů. Tato opatření mohou zahrnovat 
pseudonymizaci za podmínky, že lze tímto způsobem splnit 
sledované účely. Pokud mohou být sledované účely splněny dalším 
zpracováním, které neumožňuje nebo které přestane umožňovat 
identifikaci subjektů údajů, musí být tyto účely splněny tímto 
způsobem. 
2.  Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické účely, může právo Unie 
nebo členského státu stanovit odchylky od práv uvedených v 
článcích 15, 16, 18 a 21, s výhradou podmínek a záruk uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku, pokud je pravděpodobné, že by daná práva 
znemožnila nebo vážně ohrozila splnění zvláštních účelů, a tyto 
odchylky jsou pro splnění těchto účelů nezbytné. 
3.  Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely archivace ve veřejném 
zájmu, může právo Unie nebo členského státu stanovit odchylky od 
práv uvedených v článcích 15, 16, 18, 19, 20 a 21, s výhradou 
podmínek a záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud je 
pravděpodobné, že by daná práva znemožnila nebo vážně ohrozila 
splnění zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro splnění těchto 
účelů nezbytné. 
4.  Pokud typ zpracování uvedený v odstavcích 2 a 3 slouží zároveň 
k jinému účelu, povolené odchylky se vztahují pouze na zpracování 
pro účely uvedené ve zmíněných odstavcích. 
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§ 30 odst. 2 Cenzový informační systém 
(1) Pro účely tohoto zákona a splnění povinností přímo 
použitelných předpisů Evropské unie v oblasti migrace a 
mezinárodní ochrany, evropské demografické statistiky, 
sčítání lidu, domů a bytů se zřizuje cenzový informační 
systém jako informační systém veřejné správy. 

32008R0763 Čl. 1 Předmět 
Toto nařízení stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných 
údajů o obyvatelstvu, domech a bytech v desetiletých intervalech. 

  32007R0862 Čl. 3 Statistiky o mezinárodní migraci, obyvatelstvu s místem 
obvyklého pobytu na území členských států a nabývání 
státního občanství 
1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky 
o počtech: 
a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to 
v tomto členění: 
i) podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví, 
ii) podle země narození a dále podle věku a pohlaví, 
iii) podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále 
podle věku a pohlaví; 
b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to 
v tomto členění: 
i) podle státního občanství, 
ii) podle věku, 
iii) podle pohlaví, 
iv) podle země příštího místa obvyklého pobytu; 
c) osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého 
pobytu v členském státě, a to v tomto členění: 
i) podle státního občanství a dále podle věku a pohlaví, 
ii) podle země narození a dále podle věku a pohlaví; 
d) osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského 
státu a v období referenčního roku získaly státní 
občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní 
občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly 
dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku 
a pohlaví a podle dřívějšího státního občanství dotčených 
osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní 
příslušnosti. 
2. Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu 
období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi 
(Eurostatu) do dvanácti měsíců od konce referenčního roku. Prvním 
referenčním rokem je rok 2008. 
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  32013R1260 Čl. 1 Předmět 
Tímto nařízením se stanoví společný právní rámec pro vývoj, tvorbu 
a šíření evropských statistik týkajících se obyvatelstva a událostí 
přirozené měny. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32008R0763 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů 
32017R0712 
 

Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání 
lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 

32009R0223 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 

32007R0862 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 

32013R1260 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice 
32016R0679 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) 
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