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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
X. 

 
Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy ČSÚ č. j. CSU-02987/2018-01 dne 5. 3. 2019, s termínem dodání stanovisek do 2. 4. 2019. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
1.  Ministerstvo dopravy 
Č. j. 41/2019-510-LV/8 
eKLEP: 02.04.2019 
 
vypracovala: Mgr. Daniela 
Heppnerová  
daniela.heppnerova@mdcr.cz 
tel.: 225131427 
 
 

1.  Doporučující připomínky: 
1. V § 10 odst. 1 návrhu zákona by měla být slova „podle § 7 písm. a) body 1 až 6 a 8 až 16“ nahrazena slovy „podle § 7 
písm. a) bodů 1 až 6 a 8 až 16“. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

2.  2.  Podle § 10 odst. 1 návrhu zákona je fyzická osoba plně svéprávná a podléhající sčítání povinna poskytnout údaje podle 
§ 7 písm. a) bodů 1 až 6 a 8 až 16. Z uvedené formulace § 10 odst. 1 ve spojení s odůvodněním obsaženým na straně 13 
důvodové zprávy k danému ustanovení je zřejmé, že údaj obsažený v  § 10 odst. 1 bodu 7 návrhu zákona je údajem, který 
bude respondenty poskytován pouze na dobrovolném základě. V tomto případě však nelze neposkytnutí tohoto údaje 
postihovat v rámci správního trestání, jak s tím počítá ustanovení § 23 odst. 2 návrhu zákona (skutková podstata totiž 
spočívá v neposkytnutí údajů podle § 7 obecně). V daném smyslu by bylo vhodné ustanovení § 23 odst. 2 precizovat. 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude zpřesněn např. takto: 
„Povinná osoba nebo povinná osoba jako zákonný 
zástupce, opatrovník nebo jiná osoba oprávněná 
poskytnout údaje za osobu, která není plně 
svéprávná, se dopustí přestupku tím,  že neposkytne 
údaje podle § 7 (nově § 8) písm. a) bodů 1až 6 a 8 až 
16 nebo je poskytne v rozporu s § 10 (nově § 11) 
odst. 4“ 
 

3.  3. V důvodové zprávě na straně 2 ve třetím odstavci doporučujeme slova „v kapitole 1.3 Závěrečné zprávě“ nahradit slovy 
„v kapitole 1.3 Závěrečné zprávy“. 
Doporučujeme upravit předložený materiál s ohledem na výše uvedené doporučující připomínky. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

2.   Ministerstvo financí 
Č. j. MF-6761/2019/1403-4 
eKLEP: 01.04.2019 
 
oprávněná osoba k vypořádání 
připomínek: 
Zuzana Klinderová 
odbor 14 Financování kapitol 
státního rozpočtu I, oddělení 1403 
tel.: 257043434 
e-mail: 
Zuzana.Klinderova@mfcr.cz  
 
 
 

4.  Zásadní připomínky: 
1) Opakovaně uplatňujeme zásadní připomínku z hlediska absence úpravy prolomení povinnosti mlčenlivosti 
ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění p. p. (dále jen „DŘ“). Co do obsahu jde 
o tutéž připomínku, jakou MF a GFŘ uplatnilo již dne 11. 10. 2017 v připomínkovém řízení k věcnému záměru 
zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, které předcházel dopis ze dne 16. února 2016 adresovaný ředitelce 
Sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ a dopis ze dne 3. března 2016 adresovaný předsedkyni ČSÚ 
požadující prolomení povinnosti mlčenlivosti správce daně ve prospěch ČSÚ za účelem sčítání lidí, domů a bytů 
v roce 2021 do návrhu věcného záměru zákona sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Přes předchozí kladné 
vyjádření ČSÚ tomuto v aktuálně předloženém návrhu zákona opětovně není vyhověno.  
Dle důvodové zprávy k návrhu zákona vedle systémů uvedených v odstavcích 6 a 7 (viz str. 25) ČSÚ využije 
zejména údaje z administrativních zdrojů, mezi které je zahrnut i informační systém vedený GFŘ. K takovému 
využití v návrhu zákona chybí norma upravující výluku z povinnosti daňové mlčenlivosti. § 53 odst. 1 písm. h) DŘ, 
která by toto upravila ve vztahu k SLBD. Dané ustanovení DŘ připouští poskytnutí informací od správce daně, 
pouze pokud jde o údaje nezbytné pro potřeby sestavování národních účtů Evropského společenství a pro potřeby 
vedení statistických registrů (tyto jsou upraveny v § 19a zákona 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění 
p. p. a jde o registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov). Provedení sčítání lidí, domů a bytů 
tak pod dané ustanovení DŘ není možné subsumovat. Ve vztahu k návrhu zákona o sčítání lidí, domů a bytů v roce 
2021 však není možné uplatnit ani implicitní prolomení mlčenlivosti, neboť možnost využití dat správce daně, resp. 
informací podléhajících povinnosti zachovávat mlčenlivost ve smyslu DŘ, návrh zákona, který je v rozporu 
i s důvodovou zprávou, v žádné ze svých částí neuvádí.  
V samotném návrhu zákona (ani v důvodové zprávě či RIA) není nijak řešen vztah k tzv. daňové mlčenlivosti 
a v dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA) je mezi právními předpisy dotčenými 
sčítáním lidu, domů a bytů uveden i daňový řád. Je zde ale na str. 26 konstatováno, že „Pro tyto subjekty (MF 
a GFŘ) bude přijetí zákona znamenat vznik nových úkolů“.  

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ souhlasí s uplatněnou připomínkou Ministerstva 
financí, podle které není dostatečně legislativně 
zajištěno pro účely sčítání prolomení daňové 
povinnosti ve smyslu § 52 daňového řádu. Současně 
považujeme dosavadní výjimku podle § 53 odst. 1. 
písm. h) daňového řádu za již překonanou a 
neodpovídající současným potřebám ČSÚ pro 
statistická zpracování.  
Z uvedených důvodů navrhujeme, aby společně s 
návrhem zákona o SLDB v roce 2021 byla současně 
předložena technická novela daňového řádu 
spočívající v novelizaci § 53 odst. 1 písm. h) 
následovně: 
 
„O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-
li správce daně informace získané při správě daní 
Českému statistickému úřadu, jde-li o údaje nezbytné 
pro potřeby sestavování evropských a národních 
statistik a vedení statistických registrů.“ 
 
Odůvodnění navrhované změny: 
Změna reaguje na vývoj evropské legislativy a s tím 
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S ohledem na absenci jakékoliv úpravy daňové mlčenlivosti v předloženém materiálu lze usuzovat, že předkladatel 
považuje za dostačující průlom - obecné řešení předávání informací ČSÚ - v § 53 odst. 1 písm. h) daňového řádu 
(„O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace získané při správě daní ČSÚ,            
jde-li o údaje nezbytné pro potřeby sestavování národních účtů Evropských společenství a pro potřeby vedení 
statistických registrů.“). Podle § 19a odst. 1 a 2 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, se statistickým registrem rozumí registr ekonomických subjektů, registr sčítacích obvodů             
 a budov, a zemědělský registr. Vzniká tak nicméně např. otázka, zda součástí těchto registrů je i „cenzový 
informační systém“, který je v předloženém návrhu zákona upraven v jeho § 5. 

Je proto nutné v daném ohledu zaslaný materiál pro úplnost a jednoznačnost doplnit, a to buď v důvodové zprávě (pokud 
platí uvedený předpoklad dostačující úpravy v § 53 odst. 1 písm. h) daňového řádu), anebo legislativně (pokud by tomu 
mělo být jinak, což by mělo být předmětem další diskuze). 

související potřebu národního statistického úřadu být 
oprávněn využívat údaje z informačního systému 
vedeného Generálním finančním ředitelstvím. Vývoj, 
vypracovávání a šíření evropské statistiky je v 
obecné rovině stanoven nařízením 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. Jednotlivé oblasti 
evropské statistiky (například sestavování národních 
účtů, sčítání lidu, domů a bytů) jsou blíže upraveny 
ve věcně specifikovaných evropských právních 
předpisech, například nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 
21. května 2013 o Evropském systému národních 
a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, 
domů a bytů a prováděcí úprava k tomuto nařízení. 
Navrhovaná novela daňového řádu dále reaguje na 
připravovanou legislativu v oblasti budoucích 
minicenzů. V rámci národní legislativy je státní 
statistická služba, včetně vedení statistických 
registrů, upravena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
nesouhlas s vypořádáním 
Ministerstvo financí nesouhlasí s vypořádáním 
zásadní připomínky č. 1 týkající se prolomení daňové 
mlčenlivosti. Ačkoliv mezi Ministerstvem financí a 
Českým statistickým úřadem nastala shoda v tom, že 
stávající právní úprava tohoto prolomení není pro 
potřeby sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
dostatečná, nelze ze strany Ministerstva financí 
akceptovat navržený způsob řešení, který předkládá 
Český statistický úřad. Předložený návrh na novelu § 
53 odst. 1 písm. h) daňového řádu by představoval 
prakticky absolutní prolomení daňové mlčenlivosti 
pro statistické účely, a to jak v evropském, tak 
národním rozsahu, a to nejen ve vztahu k údajům v 
dispozici Generálního finančního ředitelství, ale také 
všech ostatních správců daně v České republice. Tato 
změna je významným věcným posunem oproti 
stávajícímu stavu, jdoucím zásadně nad rámec 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBEUBP6FY)



3 
 

předloženého návrhu zákona o sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2021. S ohledem na nutnost zachovat 
obecný princip restriktivního přístupu k prolamování 
daňové mlčenlivosti a překvapivost takto široce 
pojatého návrhu Českého statistického úřadu je z 
pohledu Ministerstva financí možné akceptovat 
pouze speciální úpravu prolomení daňové 
mlčenlivosti v minimálním nezbytném rozsahu v 
rámci předkládaného návrhu zákona pouze pro účely 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (s tím, že se 
předpokládá rovněž potřeba dosažení shody nad 
konkrétním navrženým legislativním textem). Pro 
Ministerstvo financí je rovněž krajně nežádoucí 
doplňovat do tohoto návrhu zákona samostatnou 
novelu daňového řádu, a to už jen z důvodů citlivosti 
této normy na případné nekoordinované zásahy v 
průběhu legislativního procesu. 
    
Kontaktní osoba:  
JUDr. Jiří Kroupa, zástupce ředitele odboru 32 – 
Daňová legislativa a vedoucí odd. 3203 – Legislativa 
správy daní a celnictví, email: jiri.kroupa@mfcr.cz 
tel.: 25704 4015 
 
FINÁLNÍ NÁVRH ČSÚ NA VYPOŘÁDÁNÍ ze 
dne 5. 6. 2019: 
AKCEPTOVÁNO. 
Prolomení mlčenlivosti podle daňového řádu pro 
účely sčítání bude řešeno novelou ustanovení § 9 
odst. 2 písm. a) zákona o státní statistické službě 
následovně: 
 
„(2) Český statistický úřad může požadovat 
a) z údajů získaných při správě daní v daňovém 
řízení individuální údaje z daňových přiznání nebo 
vyúčtování a účetních výkazů fyzických a 
právnických osob, pokud jsou orgány Finanční 
správy České republiky nebo orgány Celní správy 
České republiky zpracovány a jsou-li centrálně 
dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby 
sestavování národních účtů podle požadavků 
Evropského systému národních a regionálních účtů 
ve Společenství4b), a pro potřeby vedení statistických 
registrů4c) a pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů; 
poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není 
porušením mlčenlivosti podle daňového řádu,“ 
 
Odůvodnění 
Důvodem pro návrh úpravy § 9 odst. 2 písm. a) v 
zákoně o státní statistické službě je zejména 
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1 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
 

zachování oprávnění pro tzv. budoucí minicenzy. Na 
základě uplatněné zásadní připomínky Ministerstva 
vnitra bude cenzový informační systém zřízen 
zákonem o státní statistické službě, nikoliv zákonem 
o sčítání, jak bylo původně navrženo, a bude 
využíván pro cenzovou statistiku i po skončení 
SLDB 2021. Pokud by byl průlom do mlčenlivosti 
podle daňového řádu upraven pouze jednorázovým 
zákonem o sčítání, nemohl by ČSÚ údaje ze správy 
daní využít pro budoucí cenzovou statistiku. 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 7. 6. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 

5.  2) Mezi základní principy sčítání patří maximální využití existujících administrativních zdrojů dat od správců informačních 
systémů veřejné správy, mj. od Generálního finančního ředitelství z Automatizovaného daňového informačního systému 
(uvedeno v důvodové zprávě – např. na str. 25 – či RIA), s nímž byly v průběhu příprav projednávány okruhy přebíraných 
dat (např. z přiznání k dani z příjmů fyzických osob), způsob a termíny předání (viz str. 23 důvodové zprávy či str. 27 
RIA). Pokud by měla být prolomena daňová mlčenlivost orgánů Finanční správy ČR vůči ČSÚ, muselo by se tak stát ve 
vztahu k určitému okruhu údajů, které jsou mlčenlivostí chráněny a nikoli ve vztahu k internímu informačnímu systému. 

AKCEPTOVÁNO. 
Výjimka z daňové mlčenlivosti bude formulována ve 
vztahu k vymezenému okruhu údajů (viz vypořádání 
předchozí připomínky). 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 

6.  3) V návrhu usnesení vlády se v bodě II. Ad 2) ministryni financí ukládá zajistit spolupráci Generálního finančního 
ředitelství s ČSÚ za účelem poskytnutí údajů z Automatizovaného daňového informačního systému Generálního 
finančního ředitelství. Nezbytné je vypustit „Automatizovaného daňového“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
V návrhu usnesení vlády v bodě II. Ad 2) budou 
vypuštěna slova „Automatizovaného daňového“. 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 

7.  4) Zásadně nesouhlasíme se zněním ustanovení § 26. Pokud jde o organizační složky státu, tak těm se budou finanční 
prostředky přesunovat rozpočtovým opatřením. V tomto smyslu je třeba ustanovení změnit. Pokud jde o dotace, je třeba, 
aby se ustanovení vymezilo vůči obecné úpravě dotací v rozpočtových pravidlech v tom smyslu, že bude vyloučeno 
vyhlašování výzvy. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Po konzultaci s JUDr. Lankašem na MF navrhuje 
ČSÚ upravit § 26 (nově § 27) následovně: 
„(1) K financování výdajů souvisejících se sčítáním 
budou Úřadu a ústředním správním úřadům ze 
státního rozpočtu podle zvláštního předpisu1 
převedeny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa na základě žádosti o rozpočtové 
opatření. 
(2) K financování výdajů souvisejících se sčítáním 
budou obcím, statutárním městům, hlavnímu městu 
Praze a městským částem hlavního města Prahy ze 
státního rozpočtu podle zvláštního předpisu2 
poskytnuty účelové dotace. Ustanovení § 14j zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění zákona č. 367/2017 Sb., se nepoužije.“  
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 
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8.  5) Za personální a platovou oblast je předložený materiál, resp. jeho důvodová zpráva a RIA vyhotovena nedostatečně. 
Požadavky na posílení personálních kapacit nejsou jasně vymezeny a přesněji popsány. Požadujeme relevantní 
materiály doplnit o přehlednou tabulku jasně definující požadovaný počet pracovních a služebních míst zapojených v 
jednotlivých letech (2018-2022) v rámci ČSÚ, případně jiných subjektů do projektu SLDB 2021. Tabulka by měla 
obsahovat charakteristiku agendy, počet systemizovaných míst (v rozdělení na pracovní a služební), velikost úvazku, 
začátek a ukončení pracovního/služebního poměru. Dále rovněž vyčíslení nákladů na zabezpečení poměrů DPP/DPČ 
(vč. doložení odhadu potřebného počtu odpracovaných hodin a plánované sazby na hodinu). Zároveň požadujeme do 
materiálu výslovně uvést, že v rámci zajištění potřebné agendy na SLDB 2021 nedojde k požadavkům na zajištění 
vyššího průměrného platu, než který bude vždy stanoven na základě schválených rozpočtových parametrů na daný rok. 

 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
AKCEPTOVÁNO. 
 V důvodové zprávě - části G a) bude vložena za 3. 
odstavec tabulka personálních kapacit „Návrh 
systemizace ČSÚ – projekt SLDB 2021“ a text „V 
rámci zajištění potřebné agendy SLDB 2021 nedojde 
k požadavkům na zajištění vyššího průměrného 
platu, než který bude vždy stanoven na základě 
schválených rozpočtových parametrů na daný rok“  
b) za tuto tabulku s textem bude vložen nový 
odstavec, který zní: „Sčítání osob v hromadných 
ubytovacích zařízeních a zařízeních lůžkové 
zdravotní nebo sociální péče bude zajišťovat cca 
3 000 sčítacích komisařů vykonávajících tuto činnost 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr uzavřených s ČSÚ. Ostatní osobní výdaje na 
tuto aktivitu jsou plánovány ve výši 30 mil. Kč při 
průměrné hodinové sazbě 150 Kč.“ 
Viz připojená tabulka. 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
požadavek na opravu a upřesnění 
1. V tabulce „Návrh systemizace ČSÚ – projekt 
SLDB“ požadujeme opravit v roce 2020 přepočtená 
služební místa na hodnotu 124,17.  
2. V tabulce „Souhrnné výdaje na SLDB 2021 – po 
úpravě“ požadujeme výdaje na platy v roce 2022 
snížit na objem 7 609 200 Kč, tak aby byl průměrný 
plat v kapitole ČSÚ v souladu se SDV, tzn. ne vyšší 
než 37 300 Kč. Podotýkáme, že částky se budou 
aktualizovat vždy při přípravě rozpočtu na konkrétní 
rok v návaznosti na danou platovou úroveň.   
3. Komentář v bodě č. 5 týkající se výdajů na OPPP 
ve výši 30,0 mil. Kč na práci konanou mimo 
pracovní poměr sčítacích komisařů požadujeme 
upřesnit, že se jedná o rok 2021. Dále požadujeme 
doplnit vyčíslení nákladů na zabezpečení ostatních 
DPP/DPČ v letech 2020-2022 bez sčítacích komisařů 
(tj. odhad potřebného počtu odpracovaných hodin a 
plánované sazby na hodinu). 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Luboš Říha, odd. 1103 – Platová politika vlády 
e-mail: lubos.riha@mfcr.cz, tel.: 25704 2652 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 27. 5. 2019: 
 
Návrh na vypořádání bodu 1.: 
AKCEPTOVÁNO. 
V nově vkládané tabulce personálních kapacit 
„Návrh systemizace ČSÚ – projekt SLDB 2021“ je 
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opraven údaj služební místa přepočtená v roce 2020 
na hodnotu 124,17. (viz připojená tabulka) 
 
Návrh na vypořádání bodu 2.: 
VYSVĚTLENO. 
V plánované systemizaci služebních a pracovních 
míst projektu SLDB 2021 pro rok 2022 je (na rozdíl 
od předchozích 3 let, kdy v systemizaci projektu je 
převaha 9. platových tříd) zařazeno již pouze 17 
pozic zajišťujících vysoce odborné činnosti v 
odpovídajících vyšších platových třídách (5x PT 11, 
4x PT 12, 7x PT 13 a 1x PT 14), k jejichž 
financování je zapotřebí navrhovaných 9,4 mil. Kč. 
Požadovaným snížením objemu výdajů na platy na 
hodnotu 7,6 mil. Kč by byly pokryty pouze platové 
tarify těchto zaměstnanců při zachování jejich 
současné úrovně. Dle našeho názoru není možné 
srovnávat těchto 17 pozic v uvedených platových 
třídách na úroveň průměrného platu celé kapitoly 
ČSÚ, v jejíž systemizaci je 46 % míst v platové třídě 
9 a níže. Po zápočtu navrhovaného finančního krytí 
17 pozic projektu SLDB 2021 v roce 2022 do 
systemizace celé kapitoly dojde ke zvýšení 
průměrného platu přibližně jen o 150 Kč. Z 
uvedených důvodů proto navrhujeme ponechat v 
důvodové zprávě v části G. v tabulce „Souhrnné 
výdaje na sčítání 2021 (v mil. Kč)“ původní hodnotu 
výdajů na platy v roce 2022 ve výši 9,4 mil. Kč, což 
je i v souladu s naším návrhem střednědobého 
rozpočtového výhledu. Bereme na vědomí, že částky 
se budou aktualizovat vždy při přípravě rozpočtu na 
konkrétní rok v návaznosti na danou platovou úroveň 
a může tudíž dojít i ke snížení této částky. 
 
Návrh na vypořádání bodu 3.: 
AKCEPTOVÁNO. 
Nově vkládaný odstavec v důvodové zprávě části G. 
bude upraven následovně: „Sčítání osob v 
hromadných ubytovacích zařízeních a zařízeních 
lůžkové zdravotní nebo sociální péče bude zajišťovat 
cca 2 600 sčítacích komisařů vykonávajících tuto 
činnost na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr uzavřených s ČSÚ. Ostatní osobní 
výdaje (dále jen OOV) na tuto aktivitu jsou pro rok 
2021 plánovány ve výši 26,3 mil. Kč při průměrné 
hodinové sazbě 150 Kč. Pro zajištění úklidu 
některých dislokovaných pracovišť SLDB jsou pro 
roky 2020 a 2021 plánovány OOV ve výši 300 tis. 
Kč/rok při průměrné hodinové sazbě 80 Kč a odhadu 
3 750 hodin/rok. Pro zajištění odborných konzultací, 
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posudků a analýz vysoce specializovaných odborníků 
v různých oblastech, zejména v oblasti IT 
architektury, jsou plánovány OOV pro roky 2020 a 
2021shodně ve výši 3,5 mil. Kč při průměrné 
hodinové sazbě 500 Kč a odhadu 7 000 hodin, v roce 
2022 pak ve výši 250 tis. Kč při hodinové sazbě 500 
Kč a odhadu 500 hodin.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 28. 5. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 

9.  6) V § 6, je text odstavce 5 bez použití Důvodové zprávy nesrozumitelný; v textu souvětí vzniklé slovní spojení 
"identifikace bytů fyzickou osobou" jej činí, při vynechání toho kde bude identifikace obsažena (v seznamu bytů), 
nepřehledným. Z toho důvodu doporučujeme za slovo "účelem" doplnit slova "vytvoření seznamu bytů s identifikací pro 
jejich určení". 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ v současné době vyhodnocuje využití údajů 
z katastru nemovitostí. V případě, že tato 
problematika bude v návrhu zákona upravena, bude 
tak učiněno konkrétně a srozumitelně.  
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
nesouhlas s vypořádáním 
Připomínka se týkala nesrozumitelně napsaného 
ustanovení v odstavci 5 § 6 (odst. 3 § 7). Z vyjádření 
předkladatele je však zřejmé, že zde existuje 
neřešený nedostatek související s procesem přebírání 
a využívání údajů z externích informačních systémů, 
v daném případě z katastru nemovitostí.  
Máme za to, že ve fázi předložení návrhu zákona 
nelze připustit, aby nebyly dořešeny některé zásadní 
náležitosti potřebné k řádnému zajištění provedení 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 
Z výše uvedeného vyplývá, že není jasné, zda a jak 
bude požadavek na úpravu textu, který byl obsahem 
podané připomínky, vyřešen. 
Požadujeme proto, vyřešení problematiky přebírání a 
využívání údajů z katastru nemovitostí a následné 
předložení konečného znění návrhu zákona s 
upraveným předmětným textem ustanovení odstavce 
5 v § 6 (nově odst. 3 § 7). 
 
Kontaktní osoba k připomínce č. 6 a 7: 
Ing. Pavel Jonák, odd. 2602 – Oceňování majetku 
email: pavel.jonak@mfcr.cz, tel.: 25704 3088 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 5. 2019: 
Vzhledem k obdrženým připomínkám ke znění 
tohoto ustanovení z více připomínkových míst 
připouštíme, že z původního návrhu textu zákona 
nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem ČSÚ veřejné 
údaje z katastru využije. Údaje o čísle bytu a jménu 
vlastníka budou využity zejména pro logistické 
účely, aby sčítací komisaři nenavštěvovali v rámci 
terénního došetření domácnost, která se již sečetla 
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online. Tyto údaje z katastru budou rovněž 
zpřístupněny občanům v rámci online sčítání 
prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře 
formou tzv. seznamu bytů za účelem snazšího určení 
a výběru správného bytu v domě.  
Text ustanovení upravujícího využití údajů z katastru 
nemovitostí byl proto na základě obdržených 
připomínek upraven, zejména za účelem jeho větší 
srozumitelnosti, následovně: 
„Úřad je oprávněn využít veřejné údaje z 
katastru nemovitostí za účelem vytvoření 
seznamu bytů. Seznam bytů je zpřístupněn 
fyzické osobě při zakládání elektronického 
sčítacího formuláře za účelem určení bytu v rámci 
domu a sčítacímu komisaři pro zajištění terénních 
prací." 
 
Pokud jde o způsob převzetí údajů z ISKN, tak 
samozřejmě využijeme dostupné nástroje a aplikace 
pro šíření dat na straně ČÚZK (výměnný formát 
ISKN a webová služba ctiOS). Proces přebírání 
údajů o bytech z ISKN byl již s ČÚZK projednán a 
odsouhlasen. 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 27. 5. 2019: 
Oddělení 2602 Ministerstva financí souhlasí s 
vypořádáním tak, jak je uvedeno ve vyjádření 
ČSÚ ze dne 22. 5. 2019, tj. i s v něm navrhovanou 
úpravou textu ustanovení odstavce 5 v § 6 (nově 
odst. 3 § 7).   

10.  7) V § 7, písmenu b) postrádáme, v návaznosti na znění § 1 odstavec (2), písmeno c), body 5. a především 6., některé 
zpodrobňující významné údaje využitelné pro charakteristiku úrovně bydlení, konkrétně zejména vybavení garáží či 
garážovým stáním, výtahem, existenci sklepa či sklepní kóje, terasy, lodžie či balkonu, u bytů externě umístěné komory. 
Případně i některé další údaje mající i vliv na cenu domu, bytu či bydlení (např. orientace ke světovým stranám,...). 
Požadujeme doplnění chybějících výše uvedených zásadních údajů mezi zjišťované údaje prostřednictvím sčítacích 
formulářů, pokud nebudou ČSÚ získány jiným způsobem, a následně pak v té souvislosti upravit i příslušnou pasáž ve 
Zvláštní části důvodové zprávy (tj. text K § 7). 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
 
Oproti sčítání v roce 2011, kdy byly 
technickoekonomické atributy za domy zjišťovány 
od respondentů prostřednictvím domovního listu, 
budou pro účely SLDB 2021 přebírány z dostupných 
administrativních zdrojů dat. Rozsah zjišťovaných 
údajů za domy nebude oproti sčítání 2011 nijak 
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redukován. Z technickoekonomických atributů se 
bude za domy zjišťovat počet bytů, počet 
nadzemních podlaží, připojení na plyn / vodovod / 
kanalizaci, způsob vytápění, vybavení výtahem, 
období výstavby nebo rekonstrukce.  
 
Údaje za byt pro účely SLDB 2021 není možné 
naplnit z žádného dostupného administrativního 
zdroje dat.  
 
Přidání dalších údajů mezi zjišťované údaje za byt 
prostřednictvím sčítacích formulářů (do § 7(nově § 
8), písmeno b) by bylo v rozporu s výše uvedeným 
usnesením i se snahou snížit administrativní zátěž 
respondentů (jeden ze základních principů 
navrhovaného sčítání). 
 
Dle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat).   
 
Úroveň bydlení bude ze SLDB 2021 odvoditelná ze 
zjišťování počtu osob bydlících v bytě, počtu 
místností a plochy bytu (velikost bytu).   
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
nesouhlas s vysvětlením 
Neúplnost potřebných údajů a dat o domech a bytech 
dosažitelných z administrativních zdrojů, a potřeba 
jejich doplnění byla připomínkována již ve fázi 
Návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 s tím, že je ČSÚ projedná.  
ČSÚ ve vysvětlení na jedné straně konstatuje že 
„Údaje za byt pro účely SLDB 2021 není možné 
naplnit z žádného dostupného administrativního 
zdroje dat.“, na straně druhé pak pouze, ne zcela 
věrohodně, argumentuje například tím, že bydlení je 
citlivé téma a dotázaným osobám by otázky na 
bydlení vadily, přesto jsou některé otázky související 
s bydlením součástí sčítacích formulářů. Rovněž 
argumentace Usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 
č. 5, které ukládá pro SLDB 2021 maximální využití 
AZD a minimalizaci zátěže kladené na respondenty, 
je lichá, když tato data v ADZ nejsou obsažena či je 
nelze garantovat. Obdobně zavádějící, je zdůvodnění, 
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že dané údaje nebyly obsaženy ve věcném záměru, 
neboť ten je pouze rámcovým dokumentem, nikoliv 
zákonem stanovícím konkrétní schválené pravidla, 
veškeré požadavky a vymahatelné povinnosti.  
Jako možný zdroj informací přitom zůstaly bez 
povšimnutí například dokumenty „Prohlášení 
vlastníka“ a „Smlouva o výstavbě“. Stejně tak není 
jasné, nakolik byla využita příležitost uplatnit 
požadavky na předmětná data v rámci rekodifikace 
stavebního práva a s tím spojených náležitostí.   
Z pohledu charakteristiky úrovně bydlení byla zcela 
opominuta skutečnost, že k příslušenství či vybavení 
bytů (bytových domů) patří garáže či garážová stání, 
výtahy, sklepy či sklepní kóje, terasy, lodžie či 
balkony, externě umístěné komory atd., které mají 
vliv na cenu při ocenění, potažmo na průměrnou 
cenu bytu, případně návazně na výši daní při jejich 
stanovení, eventuálně na poplatky. 
Požadujeme proto, přehodnocení postoje k uváděným 
údajům a informacím charakterizujícím byt a 
bydlení, a jejich zahrnutí mezi sledované položky při 
sčítání lidu, domů a bytů, pokud nebudou ČSÚ 
získány jiným způsobem. Následně pak v té 
souvislosti požadujeme upravit i příslušné textové 
pasáže a předložit konečné znění návrhu zákona s 
upraveným předmětným textem. 
Kontaktní osoba k připomínce č. 6 a 7: 
Ing. Pavel Jonák, odd. 2602 – Oceňování majetku 
email: pavel.jonak@mfcr.cz, tel.: 25704 3088 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 5. 2019: 
Předkladatel se s námitkou proti způsobu vypořádání 
připomínky neztotožňuje. Opírá se přitom také o 
stanovisko Kabinetu vedoucího Úřadu vlády 
z mezirezortního připomínkového řízení, ve kterém 
se píše: „Sběr údajů na základě sčítání lidu, domů a 
bytů znamená bezpochyby citelný zásah do soukromé 
sféry občanů České republiky. Z tohoto hlediska je 
nezbytné minimalizovat razanci takového zásahu. 
Zásah do soukromí by totiž měl být přiměřený a 
neměl by vést k pouhému ukojení zvědavosti státní 
správy o soukromí jednotlivých fyzických osob.“ 
Požadavek MF na zjišťování dalších minimálně 6 
ukazatelů je však právě takovým razantním zásahem, 
neboť zvyšuje počet zjišťovaných položek u 
domácností z 11 na minimálně 17, tedy o více než 
polovinu. Přitom požadavek na zjišťování ukazatelů  
není ani patřičně zdůvodněn (přitom tyto údaje 
nepožaduje ani evropská legislativa, ani nebyly 
předmětem zjišťování v předchozích sčítáních). 
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Navíc MF ve svém nesouhlasném stanovisku 
s vypořádáním připomínky neuvádí žádné nové 
zásadní argumenty. 
Konkrétně argumentace ČSÚ Usnesením vlády č. 5 
ze dne 13. ledna 2016, které mluví o minimalizaci 
zátěže kladené na respondenty, nemůže být lichá, 
pokud MF požaduje navýšit počet zjišťovaných 
položek o bydlení a domácnosti o více než polovinu.  
MF dále navrhuje využít jako zdroj informací 
dokumenty „Prohlášení vlastníka“ a „Smlouva o 
výstavbě“, neuvádí však možný způsob využití. 
Údaje z těchto dokumentů nejsou podle našich 
znalostí součástí žádného AZD, takže jejich využití 
není možné. 
Závěr: Požadavek Ministerstva financí na rozšíření 
okruhu zjišťovaných položek o bydlení a domácnosti 
nelze akceptovat. 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 27. 5. 2019: 
Oddělení 2602 Ministerstva financí předmětnou 
připomínku mění na doporučující, a upřesňuje, že 
záměrem připomínky je iniciovat, s ohledem na 
případné budoucí využití, vznik dostatečně 
podrobné databázové struktury, umožňující v 
případě rezidenčních nemovitých věcí například 
danění dle jejich hodnoty, včetně ověřování a 
kontroly stanovené výše daně.  
Danou úlohu by, v případě naplňování 
garantovanými údaji, společně s daty z katastru 
nemovitostí, mohl plnit například RÚIAN za 
podmínky vytvoření dostatečně podrobné 
struktury sledovaných dat, včetně jejich 
soustavného sběru a doplnění chybějících 
relevantních dat.  
 

11.  8) V přestupkovém ustanovení § 23 odst. 9 navrhovaného zákona je stanovena horní mez pokuty za přestupkové skutkové 
podstaty spočívající v porušení mlčenlivosti podle odst. 7 a 1 písm. b) ve výši 100 000 Kč. To ale nekoresponduje s horní 
hranicí podle § 25 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (200 000 Kč). To 
je mimo vlastní logiku v rozporu také s metodickým materiálem MV jako přestupkového gestora o zásadách tvorby právní 
úpravy přestupků. S těmito zásadami je rovněž v rozporu stanovení odlišné horní hranice v § 23 odst. 9 navrhovaného 
zákona pro fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 nebo 7 (100 000 Kč) a pro právnické osoby podle odstavce 8 (500 
000 Kč). Příslušná zásada totiž říká, za typově stejně závažná porušení stejných povinnosti by mělo být stanoveno shodné 
rozpětí pokuty, bez ohledu na to, zda je pachatelem fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, a to z 
důvodu ústavního principu rovnosti subjektů v právech ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod. 

1. VYSVĚTLENO.  
Navrhovaná úprava se odchyluje od starší úpravy 
obsažené v zákoně o státní statistické službě, která se 
s ohledem na charakter chráněných údajů ukazuje 
jako nepřiměřená – význam a rozsah následku 
porušení mlčenlivosti (kromě kvalifikované skutkové 
podstaty uvedené v § 23 odst. 9 (nově § 24 odst. 7) 
není takový, aby odůvodňoval možnost uložení 
sankce vyšší než 100 tis. 
 
2.  VYSVĚTLENO.  
Stanovení rozdílné hranice pro fyzické osoby a 
právnické osoby není v rozporu se Zásadami tvorby 
právní úpravy přestupků, podle kterých nemají být 
v tomto směru zakládány nedůvodné rozdíly. 
V daném případě je však rozdíl odůvodněn rozdílnou 
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závažností následků, vyplývající z toho, že právnické 
osoby uvedené v odstavci 8 (nově 7) disponují 
mimořádně rozsáhlým množstvím údajů 
v neanonymizované podobě (viz Důvodová zpráva - 
str. 47) 
 
VYJÁDŘENÍ MF ze dne 3. 5. 2019: 
MF souhlasí s vypořádáním. 

12.  Ostatní připomínky: 
 
K části III. Návrh zákona o SLDB v roce 2021 
 
1)  Považujeme za vhodné uvést podrobnější rozklad očekávaných výdajů státního rozpočtu ve vazbě na předpokládané 
povinnosti (tj. činnosti a nakupované služby), vyplývající zúčastněným subjektům z návrhu zákona. Jedná se o akci 
velkého rozsahu s předpokládanými výdaji ve výši 2, 226 miliardy Kč a předložený materiál ve svých jednotlivých částech 
včetně závěrečné zprávy RIA obsahuje pouze poměrně stručné odůvodnění zvažovaných výdajů. Materiál neobsahuje 
podrobné vyhodnocení výdajů státu na minulé sčítání v roce 2011 a pro všechny osoby, které posuzují a budou posuzovat 
tento návrh zákona, je tak materiál v částech odkazujících na rok 2011 nesrozumitelný. Jsme toho názoru, že nyní použité 
negativní vymezení, kdy např. u územních samospráv materiál konstatuje, co se od nich již nebude oproti minulému sčítání 
požadovat a od toho je odvozeno konkrétní snížení dotace oproti roku 2011, by mělo být nahrazeno pozitivním uvedením 
předpokládaných výdajů na činnosti vyplývající ze zákona. 

AKCEPTOVÁNO. 
Tabulka „Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (v mil. 
Kč)“ v důvodové zprávě v části G. bude nahrazena 
nově zaslanou, která obsahuje podrobnější rozklad 
výdajů ČSÚ.  
 
V kapitole 3.2 závěrečné zprávy RIA předkladatel u 
varianty 2 doplní do textu předpokládané výdaje 
orgánů územní samosprávy při přípravě a provedení 
SLDB 2021 ve struktuře podle jednotlivých 
povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona. 
 

13.  2)  Z hlediska všeobecně platných pravidel pro tvorbu legislativy je vhodné upřednostnit přijímání obecně formulovaných a 
dlouhodobě aplikovaných zákonů před přijímáním zákonů ad hoc pro jednotlivé příležitosti. Předkladatel vysvětluje v 
materiálu RIA, že tato varianta nebyla možná s ohledem na mezinárodní a evropskou legislativu. V takovém případě 
alespoň doporučujeme, aby zákon o sčítání lidu v roce 2011, č. 269/2009 Sb., který je označen za obsoletní a překonaný, 
byl nyní zrušen. 

VYSVĚTLENO. 
ČSÚ se zabýval otázkou zrušení zákona č. 269/2009 
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a došel 
k závěru, že tuto právní normu připravovaným 
zákonem o sčítání v roce 2021 nezruší, protože 
obsahuje v § 23 povinnost zachovat mlčenlivost, 
která je časově neomezená, tj. trvá i po skončení 
výkonu funkce sčítacího komisaře. Zrušením zákona 
by došlo ke zrušení této povinnosti, což je v rozporu 
se zájmem chránit důvěrnost statistických údajů. 

14.  3) K názvu § 1 a § 1 odst. 2 doporučujeme pro ustanovení použít pouze název „Předmět úpravy“ a celý odstavec 2 zrušit, 
jelikož vymezení účelu úpravy patří podle našeho názoru do důvodové zprávy, a údaje, které se zjišťují, vyplývají z § 7. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

15.  4) V ustanovení § 4 odst. 2 navrhovaného zákona je užit pojem „cizinec“, který ovšem není v § 2 navrhovaného zákona 
vymezen. Dá se tedy předpokládat, že předkladatel tento pojem chápe tak, jak je vymezen v § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V opačném 
případě doporučujeme pojem v § 2 navrhovaného zákona vymezit. 

VYSVĚTLENO. 
Předkladatel pojem „cizinec“ chápe tak, jak je 
definován ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb. a proto 
jeho definici v navrhovaném zákoně jinak 
nevymezuje. 

16.  5) Z § 6 se doporučují z odst. 6 vypustit slova „č. 89/1995 Sb.,“, z odst. 7 slova „č. 592/1992 Sb.,“ pro nadbytečnost 
(postačuje věcné vymezení právní úpravy) a v odst. 8 se doporučuje doplnit mezeru za slova „v roce 2021“. V § 9 odst. 2 se 
doporučuje doplnit na konci věty obsahující znění slibu v uvozovkách tečku. V § 13 odst. 1 písm. b) se doporučuje tečku na 
konci bodu 4. nahradit čárkou. V § 22 odst. 1 se doporučuje vypustit pro nadbytečnost slova „č. 89/1995 Sb.,“. Poznámky 
pod čarou č. 4, 5, 6, 10 a 11 se doporučuje začít slovem „Ustanovení“. V poznámce pod čarou č. 10 se doporučuje doplnit 
slova „ve znění pozdějších předpisů“ za zákon č. 134/2016 Sb. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

17.  6) Pokud dobře chápeme situaci ohledně sčítání, budou sčítací komisaři fungovat pouze v rámci terénního došetření, 
nikoliv on-line sčítání. Pak ale v § 6 odst. 5 navrhovaného zákona není jasná spojka „a“ (doporučujeme nahradit spojkou 
„nebo“) a ve zvláštní části důvodové zprávy k tomuto bodu v předposlední větě slovo „znovu“ (doporučujeme odstranit). 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
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3 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
 

18.  7) V ustanovení § 6 odst. 6 navrhovaného zákona doporučujeme zavést legislativní zkratku „dále jen zákona o státní 
statistické službě“, a to s ohledem na následující ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) a b) navrhovaného zákona. Pak se použila i 
např. v § 22 odst. 1 navrhovaného zákona. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

19.  8) S ohledem na čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme rozdělit odstavce 6, 10, 18, 19 a 23 vždy na dva 
paragrafy, aby bylo respektováno pravidlo o počtu odstavců v jednom paragrafu. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

20.  9) V ustanovení § 10 odst. 4 navrhovaného zákona doporučujeme odstranit text „v termínu stanoveném tímto zákonem“ a 
mezi slova „způsobem“ a „uvedeným“ vložit text „a v termínu“. Důvodem je prostý fakt, že samotná jmenovaná 
ustanovení § 16 odst. 1 a § 17 odst. 4 navrhovaného zákona tyto termíny stanovují a není tak nutné obecně odkazovat na 
tento zákon, resp. jeho návrh. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

21.  10) Doporučujeme vypustit v § 11 odst. 2 legislativní zkratky. Legislativní zkratka by měla sloužit k zjednodušení 
a zpřehlednění normativního textu, což v uvedeném případě, kdy je zaváděna legislativní zkratka delší než zkracovaný 
pojem, rozhodně neplní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven podle Legislativních pravidel 
vlády. 

22.  11) K § 12 odst. 2 upozorňujeme, že zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nepoužívá spojení „ubytování osob“, nýbrž hovoří o „výkonu trestu“, 
resp. o „přijetí do výkonu trestu“ nebo o „zařazení do výkonu trestu“. Doporučujeme konečnou formulaci konzultovat s 
Ministerstvem spravedlnosti. 

AKCEPTOVÁNO. VYŘEŠENO JINAK. 
Předkladatel navrhuje následující řešení: 
„Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje sčítání 
v zařízeních Vězeňské služby České republiky a         
u hromadně ubytovaných příslušníků a občanských 
zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.“ 
Navržené řešení nelze akceptovat, neboť okruh 
sčítaných osob fakticky zužuje na osoby ve výkonu 
trestu; vyloučeny ze sčítání by byly vazebně stíhané 
osoby a osoby v detenci. 

23.  12) Doporučujeme v § 13 odst. 4 rozdělit na pododstavce, a to takto: „(4) Zveřejnění informací podle odstavce 1 
se uskutečňuje způsobem v místě obvyklým, a to v případě podle odstavce 1 písm. b) a) bodu 1, 2 a 4 nejpozději 14 
kalendářních dní před rozhodným okamžikem, b) bodu 3 neprodleně po oznámení změny. V § 13 odst. 4 navrhujeme 
doplnit, kde jsou zveřejňována aktualizovaná jména a čísla průkazu příslušných sčítacích komisařů.“ 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Text § 13 (nově § 14) odst. 4 bude upraven v souladu 
s připomínkou takto: 
„(4) Zveřejnění informací podle odstavce 1 písm. b) 
se uskutečňuje způsobem v místě obvyklým, a to   

a)  v případě bodu 1, 2 a 4 nejpozději 14 
kalendářních dní před rozhodným 
okamžikem, 

b) v případě bodu 3 neprodleně po oznámení 
změny.“ 

24.  13) V § 26 navrhujeme upravit text tak, že slova „účelově přesunuté prostředky“ budou nahrazeny slovy „účelové dotace“, 
protože obcím jsou z kapitoly VPS státního rozpočtu poskytovány prostředky formou účelových dotací.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven následovně: 
„§ 26 (nově § 27) 
(1) K financování výdajů souvisejících se sčítáním 
budou Úřadu a ústředním správním úřadům ze 
státního rozpočtu podle zvláštního předpisu3 
převedeny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa na základě žádosti o rozpočtové 
opatření. 
(2) K financování výdajů souvisejících se sčítáním 
budou obcím, statutárním městům, hlavnímu městu 
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4 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Praze a městským částem hlavního města Prahy ze 
státního rozpočtu podle zvláštního předpisu4 
poskytnuty účelové dotace. Ustanovení § 14j zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění zákona č. 367/2017 Sb., se nepoužije.“  

25.  14) Považujeme za vhodnější v § 15 odst. 3 uvést u každého zmocnění rovnou i orgán, který je k vydání prováděcího 
předpisu zmocněn. Tento přístup je méně rizikový z hlediska budoucích novelizací. Odstavec 3 by proto měl znít: 
„(3) Obsah sčítacích formulářů podle odstavce 2 a vzor sčítacích formulářů podle odstavce 2 písm. b) stanoví Úřad 
vyhláškou.“ 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

26.  15) Doporučujeme druhou větu v § 16 odst. 1 formulovat takto: „Úřad je oprávněn ve výjimečných odůvodněných 
případech tuto lhůtu prodloužit.“ - vzhledem k tomu, že text na sebe bezprostředně navazuje, nepovažujeme počítání vět za 
nezbytné. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

27.  16) Považujeme za vhodnější v § 16 odst. 3 uvést u každého zmocnění rovnou i orgán, který je k vydání prováděcího 
předpisu zmocněn. Doporučujeme proto slova „prováděcí právní předpis“ nahradit slovy „Úřad vyhláškou“. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

28.  17) K § 17 odst. 2 uvádíme, že z povinnosti vyzvednout si formulář na kontaktním místě by měly být vyloučeny případy, 
kdy se v oznámeném termínu pokus o doručení neuskuteční z důvodů na straně sčítacího komisaře. 

VYSVĚTLENO. 
Povinností sčítané osoby je sečíst se, tedy vyplnit 
požadované údaje podle zákona. K tomu nepotřebuje 
sčítacího komisaře ani doručené formuláře. Stačí se 
přihlásit a vyplnit elektronický formulář. Těm, kteří 
tak neučiní, nabízíme jako druhou možnost doručení 
sčítacího formuláře komisařem. Pokud se výjimečně 
stane, že komisař formulář nedoručí, neznamená to, 
že osoba nemusí splnit zákonnou povinnost. Na 
druhou stranu není zřejmé, proč by komisař neměl 
pokus o doručení učinit, když je to jeho povinnost. 

29.  18) V § 17 odst. 4 doporučujeme doplnit povinnost sčítacího komisaře potvrdit odevzdání vyplněného formuláře, a to s 
ohledem na skutečnost, že neposkytnutí údajů je přestupkem. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Povinnost sčítacích komisařů potvrzovat odevzdání 
vyplněného formuláře každé domácnosti by 
neúměrně zvýšila zátěž sčítacích komisařů                 
a především respondentů.  
 
Pokud připomínka směřuje k možnosti respondenta 
požádat o doklad o odevzdání formuláře, lze ji 
akceptovat tak, že v § 17 (nově § 18) se na konci 
odstavce 4  doplňuje věta: „Sčítací komisař nebo 
kontaktní místo jsou povinni vydat na žádost osoby, 
která jim předala vyplněný sčítací formulář, písemné 
potvrzení o jeho odevzdání.“ 

30.  19) V § 17 odst. 6 doporučujeme slova „stanovit na pozdější datum“ nahradit slovy „prodloužit“. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. Po zapracování výsledku 
vypořádání připomínek ostatních připomínkových 
míst předkladatel upraví konečný text s ohledem na 
tuto připomínku. 

31.  20) V § 19 odst. 4 doporučujeme doplnit pro Úřad oprávnění vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zákona o 
Rejstříku trestů. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
 Text bude doplněn pravděpodobně následovně: 
„V § 19 se za první větu v odstavci 4 vkládá text: 
„Úřad si za účelem ověření, zda fyzická osoba, která 
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žádá o jmenování sčítacím komisařem, splňuje 
předpoklad bezúhonnosti, může vyžádat od Rejstříku 
trestů výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se 
této fyzické osoby; žádost se podává v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Rejstřík trestů poskytne na žádost Úřadu výpis z 
evidence Rejstříku trestů týkající se fyzické osoby, 
která žádá o jmenování sčítacím komisařem.“  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že vedle Úřadu jmenuje 
podstatnou část sčítacích komisařů pro standardní 
sčítací obvody i Česká pošta, s. p., bude snahou 
Úřadu výše popsaný způsob prokazování 
bezúhonnosti nastavit i pro ni. Z důvodu odlišného 
postavení České pošty (státní podnik) však bude 
nutné proveditelnost a konkrétní podmínky tohoto 
postupu konzultovat kromě České pošty i 
s Ministerstvem spravedlnosti. Konzultace s Českou 
poštou v této věci již probíhají.   

32.  21) Považujeme za vhodnější v § 21 odst. 2 uvést u každého zmocnění rovnou i orgán, který je k vydání prováděcího 
předpisu zmocněn. Doporučujeme proto slova „prováděcí právní předpis“ nahradit slovy „Úřad vyhláškou“. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

33.  22) Ustanovení § 23 odst. 7 navrhovaného zákona považujeme za nadbytečný, neboť sčítací komisař je fyzickou osobou, 
tudíž lze tento odstavec integrovat do odstavce 1 téhož paragrafu. 
 

VYSVĚTLENO. 
Navržená integrace nebyla provedena z důvodu 
dodržení systematiky ustanovení o přestupcích 
(odstavec 7 (nově odst. 6) je ustanovením 
se skutkovými podstatami přestupků, které může 
spáchat sčítací komisař jako zvláštní subjekt 
přestupku). 

34.  23) Ustanovení § 24 navrhovaného zákona považujeme za nadbytečný, neboť pokud není stanoveno jinak, platí obecné 
pravidlo podle § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů. To ostatně potvrzuje i samotná důvodová zpráva ve zvláštní části k § 24 („Návrh zákona neupravuje žádné 
odchylky od obecné úpravy řízení o přestupcích…“). 
 

VYSVĚTLENO. 
Zvolené řešení představuje jednodušší zjistitelnost 
věcně příslušného správního orgánu (a vyloučení 
omylu, že v prvním stupni je příslušný k rozhodování 
o přestupku ČSÚ). Ustanovení bude navíc doplněno 
o úpravu místní příslušnosti, takže vypuštění 
nepřipadá v úvahu. 

35.  24) V návaznosti na předchozí připomínky ke zmocnění doporučujeme celé ustanovení § 27 zrušit. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

36.  K části IV. Důvodová zpráva 
 
Obecná část důvodové zprávy 
 

1) V části F. v začátku poslední věty posledního odstavce slovní spojení "Údaje o obyvatelstvu a událostech přirozené 
měny napomáhají při dodržování právních předpisů EU..." je významově nejasná, není zřejmý smysl věty, dáváme 
ke zvážení její přeformulování. 

AKCEPTOVÁNO. 
Začátek věty bude upraven - Údaje o obyvatelstvu 
a událostech přirozené měny se využívají při 
hodnocení dodržování právních předpisů EU, 
hodnocení… 
 

37.  2)  K části F. uvádíme: Právní předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 111/2009 Sb. m. s. není 
Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy, ale Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu 
o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, a neobsahuje zmíněný čl. 338. 

AKCEPTOVÁNO.  
Text upraven. 
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38.  3)  V části G. navrhujeme upřesnit, co bude upravovat směrnice Ministerstva financí. Předmětem směrnice o postupu 
hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
bude stanovení výdajů souvisejících se sčítáním, které bude možné uhradit z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu. 
Obdobně jako tomu bylo ve směrnici č. j. 12/70 384/2010 – 124, ve znění směrnice č. j. 12/28 324/2011 – 124, může 
být v nové směrnici nebo v její příloze upraveno přerozdělení dotace na přípravu a provedení SLDB. Proto navrhujeme 
upřesnění textu na konci posledního odstavce na str. 9 Důvodové zprávy např. takto: „Pravidla pro čerpání 
rozpočtových prostředků a jejich přerozdělení v letech 2020 a 2021 a výdaje související se sčítáním, které bude možné 
uhradit z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, budou upraveny podobně jako při sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011 směrnicí Ministerstva financí, která bude vydána s odvoláním na toto ustanovení předkládaného zákona a 
připravena v úzké metodické spolupráci s ČSÚ.“ 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude upraven s využitím návrhu v připomínce 
následujícím způsobem: 
„Pravidla pro čerpání rozpočtových prostředků a 
jejich přerozdělení v letech 2020 a 2021 a vymezení 
výdajů souvisejících se sčítáním, které bude možné 
uhradit z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, 
budou upraveny podobně jako při sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011 směrnicí Ministerstva financí, 
která bude vydána s odvoláním na toto ustanovení 
předkládaného zákona a připravena v úzké metodické 
spolupráci s ČSÚ.“ 

39.  Zvláštní část důvodové zprávy 
 

1) Cenzový informační systém podle § 5 navrhovaného zákona: Zvláštní část důvodové zprávy k § 5 odst. 3 zmiňuje 
od roku 2024 zavedení tzv. malých cenzů podle připravovaného nařízení EU, přičemž aby bylo možné eliminovat 
náklady, jež by musely být vynaloženy na opětovné celoplošné terénní zjišťování některých požadovaných ukazatelů, 
které není možné získat z administrativních zdrojů, ČSÚ pro tento malý cenzus použije údaje, získané od obyvatel při 
sčítání v roce 2021. To ovšem ne zcela koresponduje s tvrzením ve zvláštní části důvodové zprávy k § 11 odst. 3 
písm. a), podle kterého budou vstupní údaje z administrativních zdrojů po ukončení zpracování v rámci sčítání 
skartací smazány nebo zničeny. Pokud by totiž bylo možné využívat pro zmíněné malé cenzy od roku 2024 údaje 
z administrativních zdrojů, jen těžko by mohly být smazány nebo zničeny po ukončení zpracování v rámci sčítání, 
tj. ještě v roce 2021. 

 

VYSVĚTLENO. 
Vstupní údaje z administrativních zdrojů budou po 
ukončení zpracování smazány nebo zničeny. Podle § 
5 odst. 3 (nově § 6 odst. 2) Úřad uchová v cenzovém 
informačním systému pro účely budoucích sčítání 
v pseudonymizované podobě pouze tyto údaje: 
cenzový identifikátor, obvyklé bydliště v rozhodný 
okamžik, obvyklé bydliště v době narození a nejvyšší 
ukončené vzdělání. Kromě těchto údajů budou pro 
budoucí censy využity údaje z administrativních 
zdrojů dat, které poskytnou Úřadu správci těchto dat 
v době budoucího censu. 

40.  2) K § 6 odst. 3 a 4: Dá se předpokládat, že v případě fyzických osob (jedná se o základní registr obyvatel) spočívá 
jejich „založení“ výhradně jen v jejich narození (resp. jejich početí by bylo možno chápat jako založení, jejich 
narození jako vznik), proto doporučujeme reformulovat text „…, resp. o možnost přebírání změn spočívajících 
v založení nové osoby (například narození dítěte).“ 

 

VYSVĚTLENO. 
Registr obyvatel obsahuje údaje o státních občanech 
České republiky, ale také o cizincích, kteří pobývají 
na území České republiky na základě povolení, 
mezinárodních smluv apod. K založení nové osoby 
v registru obyvatel dojde tedy nejen narozením 
dítěte, ale například i založením nového záznamu o 
cizinci, který získal dlouhodobé vízum nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky.    

41.  3) V § 6 odst. 6 a 7 se uvádí další čtyři administrativní zdroje v působnosti MPSV, MŠMT, ČSSZ a GFŘ, které ale 
nespadají pod tato ustanovení v navrhovaném zákonu. Lze to chápat tak, že tyto čtyři administrativní zdroje spadají 
pod obecnější ustanovení § 6 odst. 1 navrhovaného zákona? 

 

VYSVĚTLENO. 
V § 6 (nově § 7) odst. 6 a 7 se uvádí čtyři základní 
administrativní zdroje, které zahrnují celou populaci 
České republiky. Kromě těchto základních zdrojů 
budou pro účely sčítání využity i další zdroje, které 
spadají pod obecnější ustanovení § 6 (nově § 7) odst. 
1. S ohledem na možné změny v názvech, obsahu a 
datové struktuře jednotlivých zdrojů, například 
systém MPSV OK práce, OK systém a OK nouze se 
transformuje na JIS PSV, nepovažujeme za vhodné 
v zákoně uvádět konkrétní výčet administrativních 
zdrojů. 

42.  4)  V § 10 odst. 8 a 9 uvádí demonstrativní výčet ubikací, které netvoří a naopak tvoří samostatný sčítací obvod. Není 
zde ale blíže vysvětleno, a to ani k § 11 odst. 3 písm. e) a f), co se myslí ubikacemi s nižší a naopak s vyšší lůžkovou 
kapacitou. Existuje nějaká hranice? Kromě toho definice pojmu „samostatný sčítací obvod“ v § 18 odst. 4 
navrhovaného zákona je podle našeho názoru velmi vágní. Doporučujeme ji nějak upřesnit, např. na základě jakého 
kritéria ji ČSÚ vyčlení ze standardního sčítacího obvodu. Poslední věta ve zvláštní části důvodové zprávy k § 18 

VYSVĚTLENO. 
Hlavními kritérii pro stanovení samostatného 
sčítacího obvodu budou typ hromadného ubytovacího 
zařízení v kombinaci s lůžkovou kapacitou a 
předpokládanou obsazeností zařízení v rozhodný 
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odst. 4 sice tvrdí, že kritéria pro určení, které zařízení bude samostatným sčítacím obvodem, budou definována 
na základě podrobnějších údajů o těchto zařízeních shromážděných v rámci územní přípravy, ale nabízí se otázka, zda 
tato kritéria již neměla být známa nyní, v době předložení paragrafovaného znění návrhu zákona. Připomínáme v této 
souvislosti, že kritéria nejsou předmětem prováděcí vyhlášky. 

okamžik sčítání. Bude ale záležet i na dalších 
okolnostech, např. i na domluvě s vlastníkem či 
správcem daného zařízení, proto není podle názoru 
ČSÚ reálné a účelné pevná kritéria takto předem 
stanovit zákonem. Ostatně tomu tak nebylo ani 
v zákoně č. 296/2011 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011. 

43.  5)  V § 12 není jasný nadpis – Ústřední správní úřady, jestliže podle paragrafovaného znění je název tohoto 
ustanovení „Ministerstva“ (str. 20 návrhu zákona). Také není jasné, proč se text rozděluje na „Obecně“ a na „K odst. 
1-4“, jestliže ustanovení § 12 navrhovaného zákona obsahuje právě pouze tyto čtyři odstavce, a tudíž také není jasné, 
které odstavce 2-5, (citované na str. 35 důvodové zprávy), se mají na mysli. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

44.  6) V § 16 odst. 3 se uvádí, že budou využity relevantní zahraniční zkušenosti, které se týkají technických aspektů on-
line sčítání. Tomuto tvrzení moc nerozumíme s ohledem na to, že sčítání probíhají v zemích EU současně, stejně jako 
vývoj IT. Neměly by být místo toho využity zkušenosti z minulých sčítání v ČR (2011 a 2001)? 

 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Do věty bude doplněno slovo „rovněž“ - … budou 
využity rovněž relevantní zahraniční zkušenosti… 
Zdůvodnění: Zkušenosti z minulého sčítání v ČR v 
roce 2011 budou samozřejmě využity. Zkušenosti 
ze sčítání v roce 2001 nemohou být využity, neboť 
v té době nebylo možno vyplnit formulář 
v elektronické podobě. Pokud mluvíme o 
relevantních zkušenostech s on-line sčítáním 
v zahraničí, myslíme tím samozřejmě jejich 
zkušenosti z provedení on-line sčítání v roce 2011. 
Některé země již v minulém sčítání využily stejný 
způsob provedení sčítání, jako je plánován nyní v ČR 
– tedy předsazené on-line sčítání a následné terénní 
došetření. Navíc v některých zemích již při minulém 
sčítání dosáhl podíl on-line sečtených osob více než 
50 %. Myslíme si proto, že by nebylo moudré tyto 
zkušenosti nevyužít. 

45.  7) V § 18 odst. 1 se uvádí, že jedinou výjimku mezi sčítacími obvody představují vojenské újezdy, které vzhledem 
ke své neobydlenosti sčítání nepodléhají. Ovšem tato výjimka v návrhu paragrafovaného znění zmíněna není. 

 

VYSVĚTLENO. 
Vzhledem k tomu, že vojenské újezdy po provedené 
územní reformě dle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení 
VÚ Brdy, o stanovení hranic VÚ, o změně hranic 
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
hranicích VÚ) již neobsahují žádné domy podléhající 
sčítání a jsou neobydleny, sčítání na jejich území se 
z logiky této věci provádět nebude. Nepovažujeme 
proto za nutné tuto skutečnost explicitně zmiňovat 
v návrhu paragrafového znění zákona. 

46.          8) V § 21 doporučujeme číslo 26 nahradit číslem 27, stejně tak v tezích v prováděcí vyhlášce v první větě číslo 28 
        nahradit číslem 27. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

47.  K části V. Závěrečná zpráva RIA 
 

1) V RIA i v obecné části důvodové zprávy se jako výjimka z povinnosti účasti na sčítání uvádí mimo cizince, 
požívající diplomatické výsady a imunity, také cizinci vyskytující se v ČR pouze na jednorázové návštěvě, jejíž 
celková předpokládaná délka je kratší než jeden rok. Ovšem, že je tato délka kratší než 1 rok, z ustanovení § 4 odst. 2 
písm. b) navrhovaného zákona nijak nevyplývá (a to ani ze zvláštní části důvodové zprávy), a na tom nic nemění ani 
přímo aplikovatelný čl. 2 písm. d) nařízení EP a Rady č. 763/2008. Proto doporučujeme tento, celkem zásadní znak 
fyzické osoby, která nepodléhá sčítání, do ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) navrhovaného zákona doplnit. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
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48.  2) Není jasné, proč v seznamu spolupracujících subjektů v části 1.4.1 RIA a dále v části 6 RIA již není uveden Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a jeho Centrální registr administrativních budov jakožto jeden 
z administrativních zdrojů dat, jestliže část 4 RIA jej zase zmiňuje. 

VYSVĚTLENO. 
Využití Centrálního registru administrativních budov 
bylo plánováno pouze v souvislosti s vytipováním 
případných volných kancelářských prostor 
v budovách ve vlastnictví organizačních složek státu, 
které by bylo možné využít pro zřízení dočasných 
územních pracovišť SLDB 2021 ve 
vybraných krajských městech a okresech. Vzhledem 
k tomu, že v současné době je již naprostá většina 
těchto územních pracovišť SLDB dislokována a v 
provozu, nemá již využití Centrálního registru 
administrativních budov v rámci SLDB 2021 další 
opodstatnění. Proto ani spolupráci s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v této 
záležitosti již nepovažujeme za nutné upravovat 
v navrhovaném zákoně. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
bude proto z části 4 RIA vypuštěn. 

49.  3) Na konci části 2 v RIA je uvedena věta: “Měl by být ukotven novým nařízením EP a Rady (nahrazujícím stávající 
nařízení 763/2008), jehož návrh v pracovní verzi je očekáván v roce 2018“. Rok 2018 by měl být zřejmě nahrazen 
rokem pozdějším (důvodová zpráva uvádí rok 2019). 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude upraven. Rok 2018 bude nahrazen rokem 
2019.  

50.  4) Doporučujeme na konci RIA v seznamu zkratek rozepsat i zkratku RÚIAN jako Registr územní identifikace adres 
a nemovitostí, která tam původně byla a nepochopitelně byla odstraněna. Zkratka by měla být rozepsána i v důvodové 
zprávě. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

51.  K části VI. Teze prováděcího právního předpisu 
V tezích k prováděcí vyhlášce doporučujeme v bodě 3 text „§ 22 odst. 1 písm. c)“ nahradit textem „§ 20 písm. c)“, aby 
to bylo souladu s paragrafovaným zněním navrhovaného zákona. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

4. Ministerstvo obrany  
Č. j. MO 89771/2019-1322 
eKLEP: 29.03.2019 
 
kontaktními osobami pro 
vypořádání připomínek jsou: 
Mgr. Veronika Kolihová 
tel.: 973 200 081 
e-mail: legislativa.mo@army.cz  
Mgr. Monika Krbová 
tel.: 973 225 625 
 

52.  K návrhu zákona 
V § 10 odst. 7 slovo „pracovním“ nahradit slovem „pracovněprávním“. 
Odůvodnění: V odstavci 8 a 9 je uvedeno správně „pracovněprávním“, jde tedy zřejmě o chybu v psaní.  
Tato připomínka je doporučující. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

53.  K důvodové zprávě 
Doporučujeme upravit odůvodnění § 23 odst. 9, (str. 47, druhý odstavec) nebo upravit normativní text ustanovení § 23 
odst. 9, tak aby odpovídal znění § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Odůvodnění: Podle § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, lze za přestupek podle § 2 odst. 2 
písm. a) tohoto zákona uložit pokutu do 20 000 Kč, nikoli pouze 10 000 Kč.  
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO. 
Navržená úprava: 
„Úprava horní hranice sazby je úměrná úpravě horní 
hranice sazby pokuty za obdobnou skutkovou 
podstatu přestupku proti veřejnému pořádku ve státní 
správě …….“  

54.  K Tezím některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2021  
Doporučujeme v první větě nahradit číslo „28“ číslem „27“. 
Odůvodnění: Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu se nachází v ustanovení § 27 návrhu zákona.  
Tato připomínka je doporučující. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

5. Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2019/45792-51 
eKLEP: 22.03.2019 
 
k vypořádání zásadní připomínky 

55.  K jednotlivým ustanovením 
 
K § 6 – Údaje přebírané z informačních systémů 
 Podle důvodové zprávy k tomuto ustanovení jsou informačními systémy veřejné správy podle § 6 návrhu zákona 
informační systémy veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 
pozdějších předpisů. Doporučujeme na tento právní předpis odkázat a uvést jej v poznámce pod čarou. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
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jsou oprávněny: 
Ing. Michaela Hendrychová 
sekční ředitelka České správy 
sociálního zabezpečení 
tel.: 257 062 168 
e-mail: 
michaela.hendrychova@cssz.cz  a 
JUDr. Alena Čepková 
legislativní odbor 
tel.: 221 922 623 
e-mail: alena.cepkova@mpsv.cz  
 
 

56.  K § 6 odst. 5 
 Definice pojmu „povinná osoba“ zavedená v tomto ustanovení návrhu zákona není jednoznačná, neboť v katastru 
nemovitostí může být uvedeno více fyzických osob (typické je to u společného jmění manželů). 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Definice povinné osoby bude nově upravena 
v ustanovení upravujícím povinnosti fyzických a 
právnických osob takto:  

(1) Plně svéprávná fyzická osoba podléhající 
sčítání je povinna poskytnout údaje podle § 7 (nově § 
8) písm. a) bodů 1 až 6 a 8 až 16 a jako člen 
domácnosti také   údaje podle § 7 (nově § 8)písm. b).  
 

(2)  Za fyzickou osobu podléhající sčítání, 
která není plně svéprávná, poskytne údaje 
podle odstavce 1 její zákonný zástupce, opatrovník 
nebo jiná osoba oprávněná za ni jednat podle 
občanského zákoníku.  
 

(3)  Fyzická osoba uvedená v odstavcích 1 a 
2 (dále jen „povinná osoba“) splní povinnost 
poskytnout údaje podle odstavců 1 a 2 přesným a 
úplným zápisem těchto údajů do sčítacího formuláře 
a jeho odevzdáním způsobem a v termínu uvedených 
v § 16 (nově § 17) odst. 1 nebo v § 17 (nově § 18) 
odst. 4.  
 

57.  K § 23 odst. 3 – Přestupky  
V navrhovaném znění je zakotvena hypotéza, že povinná osoba se jako člen domácnosti dopustí přestupku tím, že 

v rozporu s § 10 odst. 5 zákona neumožní ostatním členům domácnosti sdílení přístupu ke sčítacímu formuláři nebo 
v rozporu s § 10 odst. 6 nepředá ostatním členům domácnosti sčítací formulář. Za tento přestupek členovi domácnosti hrozí 
pokuta až 10 000 Kč.  

Z návrhu zákona však nevyplývá, jakým způsobem se orgán udělující pokutu za tento přestupek dozví o jeho 
spáchání. Z předloženého návrhu není zřejmé, zda se předpokládá, že neumožnění přístupu ke sčítacímu formuláři jedním 
členem domácnosti bude jiný člen domácnosti nahlašovat formou oznámení o přestupku. Z návrhu zákona rovněž 
nevyplývá, jak se bude prokazovat v řízení o přestupku, že osoba povinná jako člen domácnosti neumožnila přístup 
ke sčítacímu formuláři a přitom mohlo jít v daném případě například jen o „opomenutí“ jiného člena domácnosti vyplnit 
sčítací formulář.  

Na základě výše uvedeného považujeme zakotvení dané skutkové podstaty přestupku člena domácnosti za 
problematické. Rovněž při stanovení výše pokuty by mělo být přihlédnuto k povaze společenské nebezpečnosti přestupku, 
která není podle našeho názoru značná, i když si uvědomujeme, že hrozba pokutou má být také jakousi prevencí. 
zapracováno 

AKCEPTOVÁNO. 
Skutková podstata přestupku týkajícího se nesplnění 
povinnosti členem domácnosti se vypouští.  
 
 

58.  Formální připomínka 
V navrhovaném znění § 11 odst. 3 písm. g), § 17 odst. 5, § 18 odst. 5 a 6, § 20 písm. g) a v § 21 odst. 1 je 

odkazováno na § 12 odst. 2 až 5 návrhu zákona. Navrhované znění § 12 obsahuje však pouze čtyři odstavce. Proto je třeba 
navrhované znění uvedených ustanovení upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

59.  K důvodové zprávě 
K obecné části – bod G Předpokládaný hospodářský a finanční dopad   

Upozorňujeme na to, že v navrhovaném znění tabulky – Souhrnné výdaje na sčítání 2021 (str. 10 návrhu) je Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvedena mezi ostatními ústředními orgány státní správy a to včetně výše jejích 
výdajů na sčítání, i když ústředním orgánem státní správy není.  

Návrh zákona pak pojem ústřední správní úřad uvádí v navrhovaném znění § 26 - Výdaje na sčítání, který by tak 
na ČSSZ nedopadal. 

VYSVĚTLENO. 
Problematika výdajů na sčítání ČSSZ je řešena v 
ukládací části navrhovaného usnesení („ministryni 
práce a sociálních věcí zajistit spolupráci České 
správy sociálního zabezpečení s Českým statistickým 
úřadem za účelem poskytnutí údajů z Integrovaného 
informačního systému České správy sociálního 
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Požadujeme věc vysvětlit a znění důvodové zprávy upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

zabezpečení“). Spolupráce ČSÚ a ČSSZ bude 
probíhat prostřednictvím MPSV, a to včetně 
financování prostřednictvím kapitoly 313. V tabulce 
je ČSSZ uvedena samostatně, aby bylo zřejmé, kolik 
prostředků je určeno pro MPSV a kolik pro ČSSZ. 
 
VYJÁDŘENÍ MPSV ze dne 2. 5. 2019: 
MPSV souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 

60.  Ke zvláštní části - K § 19 - Sčítací komisař 
Navrhujeme v poslední větě (str. 42 návrhu) slova „dohodami konanými mimo pracovní poměr“ nahradit slovy „dohodami 
o pracích konaných mimo pracovní poměr“ (viz část třetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude podle připomínky upraven. 
 

6. Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
Č. j. 15904-2019-31 
 
eKLEP: 28.03.2019 
 
zpracovala: 
JUDr. Michaela Auermüllerová  
tel.: 22486 1116 
e-mail: 
michaela.auermullerova@mmr.cz 
 
vypořádáním zásadní připomínky 
č. 6 je pověřen: 
RNDr. Jiří Klíma 
ředitel odboru politiky bydlení a 
člen pracovní skupiny pro 
přípravu SLDB2021 při ČSÚ 
tel.: 224 864 398 
e-mail: Jiri.Klima@mmr.cz  
 
vypořádáním zásadní připomínky 
č. 5 a 7 je pověřen: 
Ing. et Ing. Martin Vajčner 
tel.: 224 864 485 
e-mail: Martin.Vajcner@mmr.cz 
  
 

61.  K textu návrhu zákona 
 
1) Obecně 
Doporučujeme v těch ustanoveních návrhu zákona, kde se jedná o kumulativní výčet, postupovat v souladu s čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. (Například výčty uvedené v § 1, § 4, § 5 atd.) 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

62.  2) K § 4 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o „povoleném přechodném pobytu“, avšak písm. b) hovoří o „přechodném pobytu“. 
Doporučujeme věcně zvážit, zda je tu rozdílnost pojmosloví důvodná. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text § 4 (nově § 5) bude i na základě připomínek 
jiných připomínkových míst upraven s největší 
pravděpodobností následovně: 
 
„(1) Sčítání podléhá s výjimkou osob podle odstavce 
2 
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný 
okamžik na území České republiky trvalý pobyt4) 
nebo přechodný pobyt5) nad 90 dnů,  
b) každá fyzická osoba, které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo 
dočasná ochrana, 
c) každá fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna, 
d) každý dům, i neobydlený,  
e) každý byt, i neobydlený.  
 
(2) Sčítání nepodléhají 
a) cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, 
jakož i byty ve vlastnictví jiných států, které se 
nacházejí na území České republiky a slouží k 
diplomatickým účelům, 
b) cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik na území 
České republiky přítomni za účelem krátkodobého 
pobytu do 90 dnů.“ 

63.  3) K § 5, k § 6 a k § 22 
Doporučujeme předkladateli, aby upravil formulaci poznámky pod čarou č. 6 v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. Rovněž tak doporučujeme předkladateli, aby provedl ověření souladu citací jednotlivých ustanovení, která 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
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uvádí v § 6 odst. 6 písm. a), v § 6 odst. 7 písm. a), b) a c) a rovněž v § 22 odst. 1 s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády a tam, kde to bude třeba, uvedl citace do souladu s tímto ustanovením.  

konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

64.  4) K §7 
Doporučujeme předkladateli, aby v úvodní části ustanovení § 7 písm. a) a b) použil jednotné číslo. Doporučujeme 
předkladateli, aby středník na konci § 7 písm. a) nahradil čárkou. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

65.  5) K § 7 písm. a)  
Požadujeme doplnit zjišťování následujících druhů údajů o fyzických osobách: 
1. obor vzdělání (Jedná se o zachování proměnné z předchozích sčítání; tato proměnná navazuje na proměnnou 

Nejvyšší ukončené vzdělání. Z důvodu minimalizace zátěže kladené na respondenty u obou těchto proměnných ale 
doporučujeme, aby byly zjišťovány z administrativních zdrojů, a to v případě VŠ především z informačního systému 
Sdružené informace matrik studentů („SIMS“), a nikoliv prostřednictvím sčítacích formulářů. Využití údajů bude 
pro celostátní, regionální a lokální analýzy skladby obyvatel podle jejich oboru VŠ vzdělání.);  

2. doba trvání dojížďky do místa pracoviště nebo školy (Jedná se o zachování proměnné z předchozích sčítání. 
Využití údajů pro celostátní, regionální a lokální analýzy skladby obyvatel podle doby trvání jejich dojížďky do místa 
pracoviště nebo školy.). 

Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
 
Zjišťování oboru vzdělání z AZD není možné 
zabezpečit. Neexistuje žádný informační systém, 
který by vedl údaj o oboru vzdělání u všech obyvatel 
ČR. MŠMT má pouze údaje o absolventech (a 
žácích) škol za několik posledních let. 
 
Zjišťování doby trvání cesty do zaměstnání či školy 
je spojeno s výraznými metodickými problémy a 
nejednoznačným chápáním otázky respondenty 
(zkušenosti s výsledky z minulého sčítání). Současně 
lze takový údaj pomocí dostupných programových 
vybavení odvodit z údajů o dopravním prostředku a 
dojížďkovém proudu, resp. lze jako alternativní údaj 
k době trvání vypočítat vzdálenost mezi místem 
bydliště a pracoviště (školy). Dobu dojížďky proto 
ČSÚ navrhuje v SLDB 2021 v souladu se 
snižováním zátěže respondentů nezjišťovat. 
 
Vyjádření MMR ze dne 3. 5. 2019: 
MMR vysvětlení akceptuje a od návrhu na 
doplnění ustupuje. 

66.  6) K § 7 písm. b)  
Požadujeme doplnit zjišťování o následující údaj o bytech, bydlení a domácnostech: 
•měsíční nájemné za užívání bytu po vyloučení úhrady za plnění spojená s užíváním bytu.  (Jedná se o čisté nájemné 
za celkovou plochu bytu placenou bez plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku tepla a teplé vody, bez úhrady 
za odvoz odpadků a bez úhrady služeb spojených s užíváním bytu). Tento údaj budou vyplňovat pouze domácnosti 
užívající byt nájemním právem. (Jedná se o návrh nové proměnné. Využití údajů pro celostátní, regionální a lokální 
analýzy skladby nájemních bytů a je obývajících obyvatel podle velikosti měsíčního nájemného za užívání bytu.) 

Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
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odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
 
Přidání dalších údajů mezi zjišťované údaje za byt 
prostřednictvím sčítacích formulářů (do § 7 (nově § 
8) písmeno b) by bylo v rozporu s výše uvedeným 
usnesením i se snahou snížit administrativní zátěž 
respondentů (jeden ze základních principů 
navrhovaného sčítání). Zařazení údaje o výši 
nájemného by navíc znamenalo rozšíření obsahu 
zcela mimo rámec údajů běžně zjišťovaných při 
sčítáních u nás i v zahraničí (sčítání se striktně 
vyhýbají tématům vztahujícím se k příjmům a 
výdajům domácností). 
 
Podle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat). 
 
Vyjádření MMR ze dne 3. 5. 2019: 
MMR vysvětlení neakceptuje a na návrhu na 
doplnění trvá. 
Vysvětlení: 
Nedostatek údajů o výši nájemného brání 
v současnosti aktivnímu přístupu při řešení otázek 
spojených s plánování nové bytové výstavby 
v sektoru nájemního bydlení a také např. realitu 
odrážející datové základně nutné pro hospodárné 
fungování systému dávek spojených s bydlením. 
Potřeba těchto dat vyvstala mimo jiné také s plněním 
opatření zacílených na boj s chudobou v SVL, tedy 
v roce 2018 (po schválení věcného záměru o SLDB). 
 
Doplnění vysvětlení ČSÚ ze dne 20. 5. 2019: 
 
Předchozí sčítání se vědomě distancovala od 
jakéhokoliv zjišťování finančních ukazatelů za 
domácnosti, neboť tyto údaje (ať už se týkají příjmů 
nebo výdajů) jsou ze strany veřejnosti vnímány velmi 
citlivě a negativně. Navrhované zařazení údaje o výši 
měsíčního nájemného by proto představovalo 
bezprecedentní krok, který by mohl ohrozit důvěru 
občanů v poskytování údajů v rámci SLDB 2021 
obecně. Potřebu minimalizovat při sčítání zasahování 
do soukromí občanů zdůraznil ve svém stanovisku 
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v mezirezortním připomínkovém řízení i Kabinet 
vedoucího Úřadu vlády ČR, který se konkrétně 
vymezil právě proti tomuto požadavku MMR: „Sběr 
údajů na základě sčítání lidu, domů a bytů znamená 
bezpochyby citelný zásah do soukromé sféry občanů 
České republiky. Z tohoto hlediska je nezbytné 
minimalizovat razanci takového zásahu. Zásah do 
soukromí by totiž měl být přiměřený a neměl by vést 
k pouhému ukojení zvědavosti státní správy o 
soukromí jednotlivých fyzických osob. V této 
souvislosti je třeba se ohradit vůči zásadní 
připomínce Ministerstva pro místní rozvoj o zahrnutí 
nové položky do sčítání - výše měsíčního nájemného 
za užívání bytu po vyloučení úhrady za plnění 
spojená s užíváním bytu, jež by měly vyplňovat 
domácnosti užívající byt nájemním právem, neboť 
takový údaj z hlediska učinění relevantního 
statistického závěru je dle našeho závěru prakticky 
nezpracovatelný.“ 
 
Pro nezařazení údaje o výši měsíčního nájemného za 
užívání bytu mezi údaje zjišťované při SLDB 2021 
však existují i objektivní věcné důvody: 
 
Novou proměnnou měsíční nájemné po vyloučení 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (resp. čisté 
nájemné za celkovou plochu bytu placenou bez 
plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku tepla 
a teplé vody, bez úhrady za odvoz odpadků a bez 
úhrady služeb spojených s užíváním bytu) nelze 
zařadit také z toho důvodu, že hodnoty takto 
definované proměnné nelze sledovat (a proto ani 
zjišťovat) u souborů statistických jednotek, které jsou 
předmětem sčítání, tj. fyzické osoby, domácnosti či 
byty. 
 
Nájemné obecně není atributem (charakteristikou, 
vlastností, aj.) ani fyzické osoby, ani domácnosti ani 
bytu. Nájemné je atributem nájemní smlouvy, tj. 
smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. 
Předmětem nájemní smlouvy může být byt, ale i jeho 
část nebo celý dům. Nájemce nemusí být shodný 
s žádnou z osob (domácností), které v bytě 
k rozhodnému okamžiku žijí - byt může být 
domácností užíván např. na základě podnájmu 
(§2274 a násl. občanského zákoníku). Nájemců může 
být v jednom bytě více (§2270 občanského 
zákoníku). 
Vypovídací schopnost údajů zjištěných v rámci 
navržené definice nové proměnné by byla 
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problematická resp. nulová také z důvodu 
neporovnatelnosti dalších charakteristik nájemních 
vztahů (jejich popis je např. obsahem Přílohy č. 1 k 
nařízení vlády č. 453/2013 Sb.) resp. 
neporovnatelnosti charakteristik obytné hodnoty bytu 
(popsaných např. v Příloze č. 2 k nařízení vlády č. 
453/2013 Sb.). 
 
Navíc se jedná o proměnnou (ukazatel) intervalového 
typu (tokovou veličinu), kterou není z definice 
možno sledovat k rozhodnému okamžiku, ale vedle 
rozhodného okamžiku by musel být zaveden ještě 
„rozhodný měsíc“, což by výrazně narušilo strukturu 
dalších paragrafů návrhu zákona.  
 
Jako problematická se jeví i kvalita a vypovídací 
schopnost takto získaných dat, která budou mít ryze 
deklaratorní charakter bez možnosti jejich ověření. S 
tím souvisí i legitimní obava o správné pochopení 
otázky na výši čistého nájemného a jeho definice ze 
strany respondentů či ze záměrného uvedení odlišné 
hodnoty ve srovnání se skutečností. Pro řadu 
respondentů může být rovněž složité oddělit částku 
čistého měsíčního nájemného od celkové částky, 
kterou měsíčně hradí, a jejíž součástí jsou také 
zálohy na další platby a služby spojené s užíváním 
bytu, které podléhají ročnímu vyúčtování (navíc 
jejich rozsah a struktura bude dům od domu 
rozdílná). 
 
Vypovídací schopnost údaje o měsíčním nájemném 
by negativně ovlivnila i dlouhá časová prodleva mezi 
okamžikem zjišťování údajů a datem zveřejnění 
výsledků, která je dána rozsahem a náročností 
zpracování celého komplexu údajů a výstupů ze 
sčítání. Po zkušenostech z předchozího sčítání lze 
odhadnout, že zjištěné výsledky za tuto proměnnou 
by byly dostupné minimálně s ročním odstupem od 
rozhodného okamžiku sčítání, a to ještě ne v úplně 
nejmenším územním detailu, který by zjevně MMR 
pro svou činnost potřebovalo. Zveřejněné finanční 
údaje by tedy již byly neaktuální a jejich zastarávání 
a rozpor oproti realitě by se s přibývajícím časem 
dále prohluboval. ČSÚ v této souvislosti upozorňuje, 
že existují aktuální, veřejně dostupné údaje tohoto 
typu na webových portálech věnujících se 
problematice bydlení (např. cenové mapy 
nájemného, inzerce realitních kanceláří či 
komerčních portálů o bydlení), ze kterých si lze 
udělat aktuální a poměrně vypovídající představu o 
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výši nájemného v konkrétní lokalitě. 
 
Závěr: Návrh MMR doplnit do sčítacího formuláře 
údaj o výši měsíčního nájemného, jehož využití by 
bylo vzhledem k výše popsaným skutečnostem 
značně problematické a limitované, považujeme 
kvůli bezprecedentnímu zásahu do soukromí a 
možným rizikům jako neakceptovatelný.  
 
VYJÁDŘENÍ MMR ze dne 27. 5. 2019: 
MMR ustupuje od své zásadní připomínky. 

67.  7) K § 7 písm. b) 
Požadujeme doplnit zjišťování následujících druhů údajů o bytech, bydlení a domácnostech: 
1. bezbariérová dostupnost bytu z ulice (Subjektivní posouzení s hodnotami: ano/ne. Využití údajů pro celostátní, 

regionální a lokální analýzy skladby bytů podle subjektivního posouzení jejich bezbariérovosti.); 
2. počet koupelen (sprchových koutů) (Hodnota proměnné: počet. Jedná se o úpravu variant proměnné Koupelna 

(sprchový kout) z předchozích sčítání – místo dichotomického ano/ne by byl zjišťován jejich počet. Využití údajů 
pro celostátní, regionální a lokální analýzy skladby bytů podle počtu jejich koupelen (sprchových koutů).); 

3. počet záchodů (Hodnota proměnné: počet. Jedná se o úpravu variant proměnné Záchod z předchozích sčítání – 
místo dichotomického ano/ne by byl zjišťován jejich počet. Využití údajů pro celostátní, regionální a lokální analýzy 
skladby bytů podle počtu jejich záchodů.); 

4. byt je s terasou, balkonem nebo lodžií (Jedná se o návrh nové proměnné. Využití údajů pro celostátní, regionální 
a lokální analýzy skladby bytů podle toho, zda je jejich součástí terasa, balkon nebo lodžie.). 

Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
 
Přidání dalších údajů mezi zjišťované údaje za byt 
prostřednictvím sčítacích formulářů (do § 7 (nově § 
8), písmeno b) by bylo v rozporu s výše uvedeným 
usnesením i se snahou snížit administrativní zátěž 
respondentů (jeden ze základních principů 
navrhovaného sčítání).  
Zařazení požadovaných údajů uvedených v bodech 1 
a 4 připomínky by znamenalo rozšíření šetření nad 
rámec údajů běžně zjišťovaných při sčítáních u nás i 
v zahraničí. Od zjišťování přítomnosti koupelny a 
zejména záchodu (body 2 a 3 připomínky) se 
celoevropsky hromadně upouští, ČSÚ by tak 
zjišťováním nejen přítomnosti, ale i počtů koupelen a 
záchodů postupoval proti výše citovanému usnesení i 
proti směru celoevropského trendu.  
 
Podle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat). 
 
Vyjádření MMR ze dne 3. 5. 2019: 
MMR vysvětlení akceptuje a od návrhu na 
doplnění ustupuje. 
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68.  8) K § 11 odst. 3 
Vzhledem k tomu, že ve stávajícím návrhu zákona má ustanovení § 12 pouze 4 odstavce, máme za to, že je třeba upravit 
formulaci v § 11 odst. 3 písm. g) a dále rovněž např. v § 18 odst. 5 a 6, § 20 písm. g) či v § 21 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

69.  9) K § 14 
Ze srovnání části formulace § 14, která uvádí že „jsou povinni zajistit ochranu vyplněných sčítacích formulářů a údajů 
v nich zaznamenaných a dále zpracovávaných před jejich odcizením, ztrátou, poškozením, zničením nebo jiným 
zneužitím.“ s ustanovením § 23 odst. 8 návrhu zákona vyplývá, že v § 14 se navíc oproti § 23 odst. 8 uvádí slova „a dále 
zpracovávaných“. Rozdílnost textu předmětných ustanovení doporučujeme vyjasnit.  

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven například následovně: v § 23 se v 
odstavci 8 (nově § 24 odst. 7) za slovo 
„zaznamenaných“ vloží slova „a dále 
zpracovávaných“. 
  

70.  10) K § 15 odst. 3  
Doporučujeme v § 15 odst. 3 slovo „vzor“ nahradit slovem „vzory“.  

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

71.  11) K § 19 odst. 4  
Doporučujeme doplnit čárku v § 19 odst. 4 za slova „než 6 měsíců“.   

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

72.  12) K § 20 písm. g) 
Povinnost v § 20 písm. g) je vázána na „ukončení výkonu funkce“, přitom § 19 odst. 6 písm. b) hovoří o „ukončení výkonu 
činnosti“ a úvodní část ustanovení § 19 odst. 6 hovoří o „zániku funkce“. Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda by 
nebylo vhodné formulaci upravit, aby bylo jasnější, k jaké skutečnosti se má povinnost uvedená v § 20 písm. g) vztahovat. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven: „ukončení výkonu činnosti“ 
nahrazuje textem „ukončení výkonu funkce“ a text 
„ukončení výkonu funkce“ se nahrazuje textem 
„zániku funkce“.  

73.  13) K § 23 
Doporučujeme předkladateli, aby postupoval podle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, pokud má jít v § 23 odst. 1, 
3, 7 a 10 o alternativní výčty. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

74.  K tezím některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona 
 
14)  
Na úvodním řádku tezí je uveden odkaz na § 28 jako na zmocňovací ustanovení zákona. Ve stávajícím návrhu zákona je 
však zmocňovací ustanovení obsaženo v § 27. Doporučujeme proto upravit text.  

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

75.  15) K bodu 1. tezí 
Ve třetím odstavci bodu 1. tezí je uvedeno, že do bytového listu budou vyplňovány údaje o „bytě a domácnosti“ podle § 7 
písm. b) zákona. V § 7 písm. b) zákona je však uvedeno, že mají být vyplňovány údaje o „bytech, bydlení a 
domácnostech“. Doporučujeme vyjasnit, zda je důvodná rozdílnost uvedených formulacích. 

AKCEPTOVÁNO. 
Ve třetím odstavci bodu 1. tezí bude text upraven – 
budou vyplňovány údaje o „bytech, bydlení a 
domácnostech“. 

76.  16) K bodu 3. tezí 
Doporučujeme zkontrolovat správnost odkazu na § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Ve stávajícím návrhu zákona takové 
ustanovení neexistuje. Povinnosti sčítacího komisaře prokázat se průkazem nalézáme např. v § 20 písm. c) návrhu zákona. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

7. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu  
Č. j. MPO 21193/19/71200/01000 
eKLEP: 05.04.2019 
 
vypořádáním připomínek je 
pověřena: 
Ing. Alena Fedorová 
tel.: 224 853 445 
e-mail: fedorova@mpo.cz  
 
 

77.  Doporučující připomínky: 
 
V návrhu zákona, v § 6, odstavci 8 navrhujeme doplnit mezeru mezi číslovku "2021" a předložku "do". 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

78.  V návrhu zákona jsou v § 12 uvedeny pouze 4 odstavce. Tuto skutečnost je nutné zohlednit ve všech odkazech zákona jako 
např. § 11, odst. 3, písm. g), § 17, odst. 5, § 18, odst. 5 a 6, § 20, písm. g) a § 21, odst. 1. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

79.  Zvláštní část důvodové zprávy doporučujeme prověřit z hlediska odkazů na jednotlivá ustanovení zákona. Např.: V § 10, 
odst. 1 je chybný odkaz na "povinné osoby" - správně má být v § 6, odst. 5. V § 12 - doporučujeme nahradit název 
"Ústřední správní úřady" názvem "Ministerstva" tak, aby pojem korespondoval s návrhem zákona. V § 21 je chybný odkaz 
na zmocnění - správně je § 27. V § 23. odst. 2 je chybný odkaz na "povinné osoby" - správně má být § 6, odst. 5. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
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Ministerstvo spravedlnosti  
Č. j. MSP-118/2019-LO-SP 
eKLEP: 28.03.2019 
 
projednáním připomínek je 
pověřen Jan Broz 
tel.: 221 997 507 
email: jbroz@msp.justice.cz  
 

80.  1. K § 6 odst. 1 
Návrh stanovuje právo Českého statistického úřadu „na rychlý a bezplatný přístup k údajům z informačních systémů 
veřejné správy a jiných zdrojů administrativních záznamů a na jejich využívání pro účely sčítání“. Rozsah navržené 
pravomoci považujeme za nedůvodně extensivní, jelikož je jeho prostřednictvím zajišťován i přístup do informačních 
systémů veřejné správy, jež nejsou primárně vedeny za účelem uchovávání údajů, jež jsou předmětem sčítání  
ve smyslu § 7 návrhu zákona. Tím se návrh § 6 odst. 1 částečně odchyluje od úpravy obsažené v čl. 17a odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009, o evropské statistice, v platném znění, jež 
podmiňuje přístup a využívání administrativních záznamů nezbytností přístupu pro vývoj, vypracování a šíření evropské 
statistiky. S ohledem na uvedenou unijní úpravu přitom dále upozorňujeme, že z návrhu není zřejmý vztah předmětného 
ustanovení k § 6 odst. 6 a 7 návrhu zákona, jež specificky upravují oprávnění Českého statistického úřadu využívat údaje 
ze základního registru (odstavec 6) a z jiných, konkrétně uvedených, informačních systémů (odstavec 7).  
Požadujeme proto v návrhu explicitně stanovit, že Český statistický úřad může přistupovat k údajům z jiných informačních 
systémů veřejné správy pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění údajů podle § 7 návrhu zákona, a to pouze tehdy, nelze-li 
tyto údaje zjistit ze základních registrů.  
Tato připomínka je zásadní        

AKCEPTOVÁNO, text upraven. 
K přístupu k administrativním zdrojům: 
Mezinárodně je běžnou praxí, že pro statistické účely 
jsou využívány administrativní zdroje, v nichž jsou 
primárně vedeny údaje, které s tematikou daných 
statistik přímo nesouvisejí. Pro statistický účel však 
může být významný údaj, který je z pohledu 
hlavního účelu vedení daného administrativního 
zdroje „podružný“. Příkladem je například centrální 
registr pojištěnců, který je primárně veden pro účely 
zdravotního pojištění, ale ve sčítání bude mít velmi 
zásadní úlohu pro vymezení obvykle bydlících 
obyvatel. Dalším příkladem je automatizovaný 
daňový informační systém, který je veden pro daňové 
účely (téma nesouvisející se sčítáním), ale má 
význam pro určení postavení v zaměstnání 
ekonomicky aktivních obyvatel (daňové registry patří 
vedle populačních registrů celoevropsky mezi 
nejdůležitější zdroje dat pro sčítání, přestože žádné 
sčítání se nezabývá příjmovými či daňovými 
otázkami). 
V souladu s článkem 17a nařízení č. 223/2009 o 
evropské statistice je proto nutné stanovit mantinely 
bránící bezbřehému využívání administrativních 
údajů nikoliv omezením na straně zdrojů (naopak 
nařízení zdůrazňuje právo „…na rychlý a bezplatný 
přístup k údajům z informačních systémů veřejné 
správy a jiných zdrojů administrativních 
záznamů…“), ale účelem, pro nějž jsou zpřístupněny. 
Například daňový registr je podle nařízení možné 
využít pro účely zjištění postavení v zaměstnání, 
resp. k určení druhu ekonomické aktivity či druhu 
ekonomické aktivity (proměnná vyžadovaná 
nařízením č. 763/2008), ale nesmí být využito např. 
pro tvorbu příjmových statistik, protože toto téma 
vybočuje mimo rámec evropských požadavků na data 
ze sčítání. 
 
K údajům ze základních registrů 
a demonstrativnímu výčtu agendových systémů:  
Návrh byl upraven, aby bylo zřejmé, že primárním 
zdrojem administrativních údajů jsou základní 
registry (požadavek v poslední větě připomínky). 
Řešení je součástí komplexnější úpravy příslušných 
částí zákona na základě dalších připomínek k tomuto 
a souvisejícím tématům. Navrhované upravené znění 
je zasláno spolu s tímto návrhem vypořádání. 
 
K pozastavení nad vztahem unijní úpravy a § 6 
(nově § 7) odst. 6 a 7:  
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Specifické oprávnění na využívání základního 
registru a některých dalších informačních systémů 
bylo z návrhu odstraněno. Upravený návrh ošetřuje 
pouze specifika vyplývající z nutnosti úvodního 
naplnění cenzového IS a aktualizace jeho obsahu 
záznamy nových osob (viz odst. 3 a 4 nově 
navrženého § 12a). 
  
VYJÁDŘENÍ MSp ze dne 31. 5. 2019: 
MSp souhlasí s vypořádáním. 

81. 2.  K § 6 odst. 5 
Upozorňujeme, že v návrhu předmětného ustanovení zřejmě chybí slovo „vlastněných“ v rámci slovního spojení 
„za účelem identifikace bytů [vlastněných] fyzickou osobou“. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Text ustanovení upravujícího využití údajů z katastru 
nemovitostí byl upraven v souladu s připomínkami 
více připomínkových míst, zejména za účelem jeho 
větší srozumitelnosti, a to následovně: 
„Úřad je oprávněn využít veřejné údaje 
z katastru nemovitostí za účelem vytvoření 
seznamu bytů. Seznam bytů je zpřístupněn 
fyzické osobě při zakládání elektronického 
sčítacího formuláře za účelem určení bytu v rámci 
domu a sčítacímu komisaři pro zajištění terénních 
prací." 

81.  3.  K § 10 odst. 2 
Z návrhu zákona není zcela patrný význam předmětného ustanovení. Za prvé, není zřejmé, zda má povinnost poskytnout 
údaje o bytech, bydlení a domácnostech každá povinná osoba, jež je členem dané domácnosti, či zda bude nutné tyto 
informace uvádět pouze jednou. V této souvislosti upozorňujeme, že podle § 13 odst. 3 zákona o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011 mohl tyto údaje za všechny členy bytové domácnosti zapsat jeden zletilý člen bytové domácnosti. Za druhé, 
není zřejmé, z jakého důvodu je předmětné ustanovení vyčleněno  
do samostatného ustanovení, když povinnost uvádět předmětný údaj bude fakticky dopadat  
na všechny povinné osoby, když návrh zákona považuje za domácnost i jedinou fyzickou osobu, pokud bydlí sama [viz § 2 
písm. d) návrhu zákona].    
Doporučujeme proto upřesnit význam uvedeného ustanovení. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Požadované údaje o bytě, bydlení a domácnosti podle 
§ 7 (nově § 8) písm. b) se budou pro danou 
domácnost zjišťovat pouze jednou a za ostatní členy 
domácnosti je tak může skutečně vyplnit jen jeden 
její člen, který k tomu má potřebné informace. 
V praxi bude tento způsob pravděpodobně hojně 
využívaný. Ostatní členové domácnosti jsou však 
povinni mu v případě potřeby poskytnout při 
vyplňování údajů nezbytnou součinnost (týká se 
zejména vyplňování seznamu osob v bytě a jejich 
data narození). Z tohoto důvodu navrhujeme do 
důvodové zprávy doplnit následující upřesnění: 
„Tuto povinnost může za domácnost splnit i jeden 
její člen, přičemž ostatní členové jsou povinni mu 
v případě potřeby poskytnout chybějící údaje.“ 

82.  4.  K § 10 odst. 5 
Podle uvedeného ustanovení by měla mít povinná osoba, které byl zpřístupněn sčítací formulář v elektronické podobě, 
povinnost umožnit sdílení přístupu k tomuto sčítacímu formuláři ostatním členům domácnosti za účelem jeho vyplnění. 
Podle důvodové zprávy k návrhu je účelem ustanovení zajistit možnost online sčítání pro vícero povinných subjektů. 
Upozorňujeme, že navrženou konstrukci lze považovat za nevhodnou z vícera důvodů. Za prvé, podle § 16 odst. 2 návrhu 
zákona je možné sčítací formulář v elektronické podobě zpřístupnit pouze v případě ověření existence identifikačních údajů 
fyzické osoby. V případě zpřístupnění sčítacího formuláře takto ověřenou osobou dalším povinným osobám však prvek 
ověření absentuje. Uvedenou skutečnost lze přitom interpretovat buď tak, že ověření osob není z hlediska samotného 
sčítání významné, a tudíž nemá smysl vyžadovat ověření ani po první povinné osobě, anebo že absencí ověření může dojít 
ke zvýšenému riziku uvedení nepravdivých údajů. V případě druhé interpretace však lze považovat přinejmenším za 
spornou vhodnost navržené úpravy. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Návrh bude upraven. Pro přístup k elektronickému 
formuláři bude vždy vyžadováno uvedení 
existujících identifikačních údajů (typ a číslo 
elektronicky čitelného dokladu a datum narození). 
Smyslem uvedení těchto údajů není prokázání 
totožnosti osoby vyplňující elektronický formulář, 
ale snížení rizika vytváření fiktivních domácností, 
resp. strojově zakládaných formulářů (ověření 
existence identifikačních údajů je analogií předávání 
listinného formuláře do domácnosti – sčítací komisař 
neověřuje totožnost osoby, které formulář předává, 
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Za druhé, z návrhu není zřejmé, zda v případě sdílení přístupu ke sčítacímu formuláři dojde rovněž ke zpřístupnění 
sčítacího formuláře vyplněného povinnou osobou, jíž byl v souladu s § 16 odst. 2 návrhu zákona sčítací formulář 
v elektronické podobě zpřístupněn. Platí přitom, že některé z údajů zjišťovaných prostřednictvím sčítacích formulářů 
představují osobní údaje. Stanovení povinnosti zpřístupnit tyto údaje dalším členům domácnosti přitom v takovém případě 
může znamenat zásah do soukromí.  
S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto požadujeme předmětné ustanovení z návrhu vypustit, nebo jej upřesnit 
ve smyslu předestřených připomínek.  
Tato připomínka je zásadní. 

ale má jistotu, že jej předává skutečné osobě). 
 
V případě sdílení přístupu k elektronickému 
formuláři bude zajištěno, že osoba přistupující 
k formuláři po zadání identifikačních údajů nebude 
mít přístup k informacím, které byly vyplněny na 
základě ověření identifikačních údajů jiné osoby. 
 
Text § 16 (nově § 17) odst. 2 bude upraven 
následovně: 
 „Sčítací formulář v elektronické podobě je 
zpřístupněn na základě ověření existence 
identifikačních údajů fyzické osoby podléhající 
sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle 
zákona o elektronické identifikaci nebo jiného 
právního předpisu umožňujícího elektronickou 
identifikaci a ověření existence adresy místa 
obvyklého pobytu.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MSp ze dne 31. 5. 2019: 
MSp souhlasí s vypořádáním. 
 

83.  5.  K § 16 odst. 3 a § 27 písm. b) 
Podle shora uvedených ustanovení by měl Český statistický úřad vyhláškou stanovit „formu přístupu ke  sčítacím 
formulářům v elektronické podobě a specifikaci způsobu prokazování oprávnění ke zpřístupnění sčítacího formuláře 
v elektronické podobě“. Ačkoliv předmětná ustanovení hovoří o „specifikaci způsobu prokazování oprávnění“, vlastní 
návrh zákona způsob prokázání nikterak neupravuje, když toliko v § 16 odst. 2 návrhu zákona konstatuje, že sčítací 
formulář bude v elektronické podobě zpřístupněn po ověření fyzické osoby. Vlastní určení způsobu prokázání oprávnění 
k zpřístupnění elektronického formuláře tak má být fakticky zcela ponecháno na prováděcím právním předpise.  
V této souvislosti upozorňujeme, že podle stávající rozhodovací praxe Ústavního soudu „nelze ústavně připustit nejasnost, 
vágnost či dokonce absenci zákonných kritérií při delegaci normotvorby na orgány moci výkonné“ (nález Ústavního soudu 
ze dne 11. září 2018, sp. zn.  
 
Pl. ÚS 24/17, odst. 54). S ohledem na skutečnost, že zákon neobsahuje alespoň rámcovou úpravu způsobu prokazování 
oprávnění ke zpřístupnění formuláře v elektronické podobě, lze přitom dovozovat, že by mohla být za ústavně rozpornou 
považována rovněž shora uvedená konstrukce. Požadujeme proto v zákoně stanovit rámcová kritéria způsobu prokazování 
oprávnění ke zpřístupnění formuláře v elektronické podobě. 
Tato připomínka je zásadní.    
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text tohoto ustanovení bude upraven následovně: 
 „Sčítací formulář v elektronické podobě je 
zpřístupněn na základě ověření existence 
identifikačních údajů fyzické osoby podléhající 
sčítání nebo  osobě s totožností ověřenou podle 
zákona o elektronické identifikaci nebo podle jiného 
právního předpisu  umožňujícího elektronickou 
identifikaci a ověření existence adresy místa 
obvyklého pobytu.“ 
Pro bližší vysvětlení viz návrh vypořádání předchozí 
připomínky. 
 
VYJÁDŘENÍ MSp ze dne 31. 5. 2019: 
MSp souhlasí s vypořádáním. 
 

84.  6.  K § 24 
Uvedené ustanovení zakládá věcnou příslušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pro projednávání přestupků 
podle návrhu zákona. Upozorňujeme, že s ohledem na § 60 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jenž 
obecně stanovuje věcnou příslušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pro projednávání přestupků, lze uvedené 
ustanovení považovat za nadbytečné. Doporučujeme jej proto z návrhu bez náhrady vypustit. 

VYSVĚTLENO. 
Zvolené řešení představuje jednodušší zjistitelnost 
věcně příslušného správního orgánu (a vyloučení 
omylu, že v prvním stupni je příslušný k rozhodování 
o přestupku ČSÚ). Ustanovení bude na základě 
připomínky jiného připomínkového místa 
navíc doplněno o úpravu místní příslušnosti, takže 
vypuštění není vhodné.  
 

9.   Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy  

85.  Doporučující připomínky: 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
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Č. j. MSMT-7848/2019-1 
eKLEP: 02.04.2019 
 
vypořádáním pověřen: 
Mgr. Vlastislav Svoboda   
odbor legislativy  
tel.: 234812179 
e-mail: 
Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 
 
 

1. K materiálu, poznámka pod čarou č. 6: Z formálního hlediska doporučujeme v předmětné poznámce pod čarou vložit 
čárku před slova „ve znění zákona“. 
 

86.  2. K materiálu, § 9 odst. 1: Doporučujeme slovo „seznámí“ nahradit slovem „seznámila“, a to i s ohledem na Důvodovou 
zprávu. Předmětné ustanovení jinak může působit logicky rozporně, neboť navrhovaná formulace stanovuje, že povinnost 
zachovávat mlčenlivost se vztahuje pouze na údaje a skutečnosti, o nichž se určitá osoba teprve dozví, tedy nevztahuje se 
na informace, které již má, ani na informace po té, co je získá.  
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

87.  3. K materiálu, § 9 odst. 3: Z hlediska formálního doporučujeme odstranit čárku uvedenou za zněním slibu, tedy před 
slovy „a podepíše“. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

88.  4. K materiálu, § 10 odst. 4: Dle navrhovaného odstavce plně svéprávná fyzická osoba splní svoji povinnost pouze 
„přesným a úplným zápisem údajů uvedených v § 7“. Toto však může působit zmatečně, neboť přestože dle § 10 odst. 1 
povinnost uvedené fyzické osoby nezahrnuje vyplnění údajů o národnosti, lze dle výše citovaného ustanovení povinnost 
spojenou s poskytnutím jiných údajů splnit pouze tak, že se provede přesný a úplný zápis údajů uvedených v § 7, tedy 
včetně údajů o národnosti. Doporučujeme předmětné ustanovení změnit tak, aby nedocházelo k výše uvedeným 
pochybnostem. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
  

89.  5. K materiálu, § 11 odst. 2: Předmětným ustanovením se zavádějí dvě legislativní zkratky ve smyslu čl. 44 Legislativních 
pravidel vlády. V daném smyslu upozorňujeme, že legislativní zkratky by měly sloužit pro zkrácení slovního spojení 
využívaného v daném právním předpisu a tím i k jeho zpřehlednění a snazší orientaci pro adresáta právní normy. 
Navrhované legislativní zkratky však už svojí délkou několikanásobně převyšují samotné zkracované slovní spojení 
a skutečnost, že se vzájemně liší pouze ve dvou slovech, může působit na adresáta předpisu spíše nesrozumitelně. 
Doporučujeme zvážit změnu materiálu ve smyslu uvedeném. 
zapracováno 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven podle Legislativních pravidel 
vlády. 

90.  6. K materiálu, § 28: S ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. a) bod 4. Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „dni“ 
z předmětného ustanovení odstranit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

91.  7. K Předkládací zprávě, str. 3: Upozorňujeme, že obecní úřad není nejnižším článkem územní samosprávy, jak je 
uvedeno v předposledním odstavci Předkládací zprávy. Ústava České republiky a rovněž zákon o obcích charakterizuje 
obec jako „základní územní samosprávný celek“. Předkladatelem uváděný obecní úřad je pak orgánem obce a nikoli 
nejnižším článkem územní samosprávy. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 
Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených připomínek. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text “ bude omezen jen na obecní úřady, jakožto 
nejnižšího článku územní samosprávy“ se nahrazuje 
textem “bude omezena na obecní úřady jako 
nejvhodnější orgány základních územních 
samosprávných celků“. 

10. Ministerstvo vnitra 
Č. j. MV-35130/LG-2019 
eKLEP: 02.04.2019 
 
e-mail: 02.04.2019 
petra.stankova@mvcr.cz  
Petra Staňková 
oddělení vnější legislativy 
odbor legislativy a koordinace 
předpisů MV 
tel.: 974 817 312 
 
vypořádáním připomínek je 
pověřena: 

92.  Zásadní připomínky: 
 
Obecně k rozsahu právní úpravy: 
 

1. Dle důvodové zprávy je účelem návrhu zákona vytvoření „právního, organizačního, technického a logistického 
rámce nezbytného pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, tj. pro sběr 
údajů, jejich zpracování a pro distribuce výsledků uživatelům.“ Návrh zákona se však zabývá pouze některými 
otázkami sčítání, zejména fází sběru dat. Ostatní fáze sčítání nejsou návrhem zákona téměř řešeny. S výjimkou § 6 
tedy zůstává opomenuta fáze přípravná, dále tzv. zkušební sčítání, fáze zpracování dat a zveřejnění statistických 
výsledků. Zkušební sčítání je naplánováno na jaro 2020 a jeho role je evidentně značná, návrh zákona jej však nijak 
neupravuje. Nedostatečná právní úprava přitom může přinášet problémy při její aplikaci a realizaci sčítání. 
Navrhujeme proto, aby byly do návrhu zákona doplněny části týkající se zejména zkušebního sčítání a stanovena 
práva a povinnosti osob zúčastněných na zkušebním sčítání.  

 

VYSVĚTLENO. 
Fáze přípravy sčítání, zpracování dat ze sčítání a 
zveřejnění statistických výsledků jsou v zákoně 
upraveny v míře, v jaké je potřebné jejich legislativní 
zakotvení - u přípravy sčítání zejména stanovení 
odpovědných subjektů a jejich povinností, u 
zpracování údajů určení místa zpracování údajů v 
cenzovém informačním systému nebo stanovení 
maximální doby pro výmaz nebo zničení osobních 
údajů, a zpřístupnění výsledků sčítání je upraveno 
samostatným ustanovením návrhu zákona. 
Popis jednotlivých fází sčítání je součástí důvodové 
zprávy. Zpracování údajů ze sčítání je detailně 
popsáno v kapitole h) obecné části důvodové zprávy. 
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Mgr. Lucie Jakubčíková 
tel.: 974 817 346 
e-mail: 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz 
 
 

Popis přípravy sčítání (včetně zkušebního sčítání) 
bude do kapitoly h) doplněn.  
Vymezení práv a povinností osob podléhajících 
zkušebnímu sčítání přímo v paragrafovém znění 
zákona neupravujeme zejména proto, že účast ve 
zkušebním sčítání je založena na principu 
dobrovolnosti a týká se jen velmi omezeného vzorku 
obyvatel (méně než 1 %). Při zkušebním sčítání 
navíc bude cílem jednotlivé ověřované fáze, procesy 
a postupy co nejvíce přiblížit jejich navrhované 
podobě pro reálné sčítání, proto nespatřujeme 
potřebu je znovu explicitně upravovat.  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

93.  2.   Návrh zákona by měl upravovat působení dalších subjektů podílejících se na sčítání, definovat jejich úkoly 
a povinnosti.  V návrhu zákona jsou vyjmenovány úkoly zejména Českého statistického úřadu, dále okrajově úkoly 
některých ministerstev a úkoly obecních úřadů. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) je však 
rozsah spolupracujících subjektů vymezen mnohem šířeji, aniž by byly úkoly těchto subjektů v textu zákona 
jakkoliv vymezeny. Současně upozorňujeme, že dva ze subjektů, které se budou podílet na sčítání, budou 
spolupracovat s Českým statistickým úřadem na principu horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž však jejich úkoly nejsou v návrhu zákona 
stanoveny (blíže viz zásadní připomínka k § 11 odst. 2). 

       
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

VYSVĚTLENO.  
1. Pokud jde o ministerstva a ústřední správní úřady, 
návrh zákona upravuje pouze ty jejich povinnosti, 
které nevyplývají z jiných právních předpisů, 
a ty úkoly (pravidla chování), které 
mají normativní charakter. Část úkolů 
je řešena prostřednictvím ukládací části návrhu 
usnesení („ministryni financí zajistit spolupráci 
Generálního finančního ředitelství s Českým 
statistickým úřadem za účelem poskytnutí údajů z  
informačního systému Generálního finančního 
ředitelství, ministryni práce a sociálních věcí zajistit 
spolupráci České správy sociálního zabezpečení s 
Českým statistickým úřadem za účelem poskytnutí 
údajů z Integrovaného informačního systému České 
správy sociálního zabezpečení); 
2. Pokud jde o orgány územních samosprávných 
celků, normativní charakter mají pouze úkoly 
obecních úřadů, spolupráce s ostatními orgány 
územních samosprávných celků je neformální.  

3. Návrh zákona předpokládá, že úkoly subjektů, 
jejichž účast na sčítání je založena na principu 
horizontální spolupráce, budou vymezeny ve 
smlouvě (smlouvách), která spolupráci mezi oběma 
smluvními stranami (veřejnými zadavateli) zakládá. 
Podle § 12 ZZVZ se jejich spolupráce řídí pouze 
ohledy souvisejícími s veřejným zájmem – tj. 
zájmem na řádném provedení SLDB 2021. 

VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

94.  Obecně k cenzovému informačnímu systému: 
 

1. Z navrhované úpravy, ale i z důvodové zprávy vyplývá, že cenzový informační systém bude využíván i po 

AKCEPTOVÁNO. 
Návrh bude doplněn o změnu zákona o státní 
statistické službě v souladu s připomínkou. 
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provedeném sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to pro potřeby statistik cenzového typu konaných na základě 
připravovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady k populačním cenzům. Vzhledem ke skutečnosti,  
že navrhovaný zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 má charakter časově omezeného právního předpisu 
vztahujícího se pouze na sčítání v roce 2021, bylo by podle našeho názoru vhodnější a efektivnější zakotvit 
navrhovaný cenzový informační systém v zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů. Doporučujeme proto doplnit navrhovanou úpravu o další část obsahující změnu zákona o statistické 
službě, jejímž obsahem bude úprava cenzového informačního systému jako neveřejného informačního systému 
veřejné správy, který spravuje Český statistický úřad a který slouží pro účely sčítání lidu, domů a bytů, potažmo 
národní demografickou statistiku. 

VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
 

95.  2. V této souvislosti dále upozorňujeme, že v současné době podle dohody mezi Českým statistickým úřadem 
a Ministerstvem vnitra přebírá Český statistický úřad z  informačního systému evidence obyvatel a informačního 
systému cizinců administrativní záznamy pro účely statistiky vnitřní a mezinárodní migrace ve formě měsíčních 
dávek na přenosných nosičích. Tento způsob využívání údajů považujeme za neefektivní a již překonaný, a 
doporučujeme jej proto v připravované právní úpravě nahradit standardním využíváním údajů z agendových 
informačních systémů prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů.  
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, podle 
předchozí připomínky bude upravovat využití údajů 
ze základních registrů a agendových systémů 
obecněji pro účely statistického zákona a příslušných 
předpisů Evropské unie (viz přiložený upravený 
návrh). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
 

96.  Obecně k archivaci dat: 
 

1. Předložený návrh zákona nereflektuje opakovaně projednanou připomínku Národního archivu o uložení dat 
získaných ze sčítání 2021 k trvalému uložení podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Národním archivu. 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, ve svém čl. 23 umožňuje Komisi nebo NSÚ přístup 
k důvěrným datům, a to k vědeckým účelům, když stanoví: „Komise (Eurostat) nebo NSÚ či jiné vnitrostátní 
orgány mohou v rámci svých příslušných pravomocí udělit výzkumným pracovníkům provádějícím statistické 
analýzy pro vědecké účely přístup k důvěrným údajům, které umožňují pouze nepřímou identifikaci statistických 
jednotek. Pokud jsou údaje předávány Komisi (Eurostatu), vyžaduje se souhlas NSÚ či jiného vnitrostátního 
orgánu, který údaje poskytl. Formy, pravidla a podmínky přístupu na úrovni Společenství stanoví Komise. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 3.“. Z tohoto důvodu se domníváme, že § 8 navrhovaného zákona je příliš 
extenzivní a prakticky neumožňuje s ohledem na navrhovaný § 5 odst. 3 trvalé archivní uložení, byť i 
anonymizovaných údajů, protože uvedený naprosto minimalistický výčet, který by měl po výmazu nebo zničení 
zůstat zachován, nepředstavuje informace „trvalé hodnoty“ ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čtyři položky 
v navrhovaném § 5 odst. 3 (cenzový identifikátor, obvyklé bydliště v rozhodný okamžik, obvyklé bydliště v době 
narození a nejvyšší ukončené vzdělání) mají mizivou informační hodnotu a jejich trvalé uložení by mohlo být 
přinejmenším sporné vzhledem k jejich minimální využitelnosti. Není také jasný vztah mezi cenzovým 
informačním systémem a sčítacími formuláři z hlediska výmazu či zničení dat. Navrhované znění zákona 
nereflektuje ani konsensus, kterého bylo dosaženo po jednáních mezi Českým statistickým úřadem, Národním 
archivem, Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů při výběru a převzetí anonymizovaných dat 
při sčítání v roce 2011, k trvalému uložení do Národního archivu. Žádáme tedy o doplnění zákona o možnost předat 
data k trvalému uložení do Národního archivu, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla k trvalému uložení do 
Národního archivu předána data ze sčítání v roce 2011 (rozsah předaných dat k trvalému uložení v Národním 

AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ předá anonymizovaná data ze sčítání 2021 k 
trvalému uložení do Národního archivu. Ustanovení 
k ochraně údajů bude nově znít: 
„§ x 
Ochrana statistické důvěrnosti 
(1) Podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
o evropské statistice x) a o ochraně osobních údajů x) 
Úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů, s 
výjimkou údajů uvedených v § x, jakmile pomine 
účel, pro který byly zpracovány x), 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.“  
 
Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 
„Za účelem ochrany důvěrnosti statistických údajů 
získaných ze sčítání budou údaje předány Národnímu 
archivu ve formě neumožňující přímou identifikaci 
fyzických osob a v obdobném rozsahu, v jakém byla 
k trvalému uložení do Národního archivu předána 
data ze sčítání v roce 2011. Údaje budou poskytnuty 
v elektronické formě v souladu s pravidly podle 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby.“  
  
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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archivu ze sčítání v roce 2011, a to včetně další anonymizace před zpřístupněním v archivu je uveden v příloze 
těchto připomínek). Domníváme se, že právní úprava zůstává nezměněná, zejména pokud jde o úroveň evropských 
nařízení o statistice a sčítání. Není tedy důvod pro sčítání v roce 2021 přijmout v oblasti dat, u nichž zůstane 
zachována možnost předání k trvalému uložení do Národního archivu, restriktivnější přístup, než jaký byl přijat u 
předchozího cenzu z roku 2011. Kromě toho připomínáme, že ochrana osobních údajů nepředstavuje žádnou 
překážku pro trvalé archivní uložení, protože ve smyslu 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 (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jak statistika, tak 
archivnictví konzumují přímou výjimku z práva být zapomenut [srov. čl. 17 odst. 3 písm. d)]. Nařízení o evropské 
statistice požaduje fakticky anonymizaci na úroveň nepřímé identifikace, případně připouští, při zachování 
statistického účelu používat důvěrné údaje i jiným vnitrostátním orgánům (čl. 20 nařízení o evropské statistice), 
tudíž předání většího, byť neúplného rozsahu dat získaných ze sčítání je při dodržení parametru nepřímé 
identifikace možné a nekoliduje s evropskými směrnicemi a nařízeními. 

 

97.  1. Požadujeme, aby byly identifikovány přímo na úrovni zákona, případně souvisejícího prováděcího předpisu, 
jednotlivé informace ze sčítacích formulářů specifikované v § 7, které nebudou vymazány nebo zničeny podle § 8, 
aniž by byly nejprve navrženy postupy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k předání a trvalému uložení do Národního archivu. Opět 
předpokládáme rozsah minimálně v podobě informací předaných k trvalému uložení do Národního archivu 
ze sčítání v roce 2011. 

VYSVĚTLENO.           
V současné době nelze jednoznačně stanovit 
konkrétní údaje, které budou předány Národnímu 
archivu k archivaci, jelikož konkrétní položky na 
formuláři stanoví až prováděcí právní předpis. ČSÚ 
bude při anonymizaci údajů postupovat v souladu se 
zásadami ochrany statistické důvěrnosti a poskytne 
Národnímu archivu údaje, které neumožňují přímou 
identifikaci osob (viz doplnění důvodové zprávy 
podle vypořádání předchozí připomínky). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

98.  2. K navrhovanému § 22 odst. 2 doplňujeme, že výsledky sčítání, které jsou dostupné mimo jiné v otevřených 
formátech, splňují také definici dokumentu ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž je Český statistický úřad jako organizační 
složka státu a veřejnoprávní původce ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen tyto dokumenty uchovat a umožnit z nich 
výběr archiválií, a to ve výstupních datových formátech podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ poskytne Národnímu archivu výsledky SLDB k 
archivaci. Otevřená data s výsledky SLDB patří do 
kategorie dle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb. odst. 6 
(výstupní datové formáty pro databáze), kde se 
požaduje formát XML a popis jeho struktury.  
Úřad bude vedle nyní častěji používaného formátu 
csv nabízet datové sady s výsledky SLDB 2021 také 
ve formátu XML. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

99.  K § 1 odst. 2: 
V navrhované úpravě jsou uvedeny pouze obecné tematické okruhy zjišťovaných statistických informací a rozsah údajů 
zjišťovaných prostřednictvím sčítacích formulářů. Celkový výčet zjišťovaných údajů (včetně údajů přebíraných 
z informačních systémů) však uveden není. Požadujeme jej do textu zákona doplnit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
VYSVĚTLENO. ŘEŠENO JINAK. 
Ze znění zaslané připomínky nelze odvodit 
odůvodnění požadavku na celkový výčet 
zjišťovaných údajů (např. zda vychází z jiného 
právního předpisu apod.).  
 
Druhy údajů zjišťovaných prostřednictvím formulářů 
jsou uvedeny v  § 7 (nově § 8) návrhu zákona. 
Využití administrativních zdrojů pro statistické účely 
je stanoveno v § 9 zákona č. 89/1995 o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a 
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především článkem 17a nařízení Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. 
března 2009 o evropské statistice. Podle tohoto 
článku má Úřad právo na „rychlý a bezplatný přístup 
ke všem administrativním záznamům“. Mantinely 
bránící bezbřehému využívání administrativních 
údajů jsou dány nikoliv výčtem zdrojů (naopak 
nařízení zdůrazňuje právo na všechny záznamy), ale 
účelem, pro nějž jsou zpřístupněny.  
Z těchto důvodů ČSÚ považuje uvádění výčtu 
využívaných zdrojů a položek za nadbytečné (tento 
výklad koresponduje s připomínkou Ministerstva 
vnitra č. 112 (20), viz níže). Navíc v něm spatřujeme 
nesystémové zatěžování návrhu zákona technickými 
detaily. Položkové výčty v zákoně by velmi 
omezovaly flexibilitu reakcí na změny ve zdrojových 
informačních systémech, resp. reakcí na stav 
předávaných dat (např. úplnost, aktuálnost, 
konzistence apod.). Dokumentace detailního obsahu 
administrativních dat a transparentnost jejich 
využívání by měly být primárně zajištěny 
standardními nástroji, které veřejná správa pro tento 
účel provozuje, tj. registrem práv a povinností a 
službami základních registrů, resp. službami eGSB. 
Nebude-li v případě některých zdrojů možné tyto 
nástroje využít, budou taxativní výčty údajů spolu 
s technickými a dalšími aspekty jejich přebírání 
stanoveny/upraveny ve smlouvách mezi ČSÚ a 
správci jednotlivých informačních systémů.  ČSÚ 
(stejně jako při prvotním testování na vzorcích dat v 
roce 2016) předpokládá a uvítá posouzení těchto 
dohod kontrolními orgány. 
 
Zákon by však měl být dostatečně obecný, aby např. 
v případě technických nebo terminologických změn 
bylo možné bez komplikací pokračovat v plnění 
povinností ČSÚ i správců administrativních zdrojů.   
 
Podle názoru ČSÚ uvedené zdůvodnění  plně 
koresponduje s návrhem zákona o změně zákonů 
související s další elektronizací postupů orgánů 
veřejné moci, který Ministerstvo vnitra vložilo 14. 
května 2019 do mezirezortního připomínkového 
řízení. Tento návrh předpokládá odstranění 
položkových výčtů využívaných údajů z jednotlivých 
předpisů, a stanovování množin využitelných údajů 
operativněji v rámci procesu registrace jednotlivých 
agend podle zákona o základních registrech. 
 
V reakci na tuto i další připomínky navrhujeme 
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následující úpravy textu zákona: 
 

1) Tematické okruhy v § 1 odst. 2 (nově §2) budou 
konkretizovány, aby byl více zřejmý věcný 
rámec zpracovávaných údajů. Text § 1 odst. 2 
(nově §2) bude upraven např. takto: 

a) za fyzické osoby  
1. demografické charakteristiky, zejména pohlaví, 
věk, rodinný stav a počet živě narozených dětí  
2. státní občanství,  
3. geografické rozmístění,(zejména místo obvyklého 
pobytu a místo a druh evidovaného pobytu,  
3. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé migrace 
vyjádřené předchozími místy pobytu - zejména místo 
obvyklého pobytu rok před sčítáním, místo 
obvyklého pobytu v době narození a datum 
přistěhování do České republiky, 
5. kulturní charakteristiky - národnost, mateřský 
jazyk,  
6. úroveň vzdělání,  
7. ekonomické charakteristiky - ekonomická aktivita, 
zaměstnání, postavení v zaměstnání, odvětví 
ekonomické činnosti, 
8. charakteristiky dojížďky do zaměstnání a škol, 
zejména místo pracoviště nebo školy, frekvence a 
způsob dojížďky 

 
2) V souladu se zákonem o základních registrech a 

s principy efektivního a transparentního sdílení dat 
veřejnou správou jsou primárními způsoby 
přebírání dat služby základních registrů a služby 
sdíleného datového fondu (eGSB) – viz zvláštní 
část důvodové zprávy k § 6 (nově §7) odst. 6 a 7. 
V souladu s tím budou z § 6 (nově § 7) odst. 2 
odstraněna slova „…a formě“, odstavec pak bude 
znít: 

„Správce informačního systému veřejné 
správy je povinen ve stanoveném termínu 
předávat Úřadu údaje z informačního systému 
veřejné správy a poskytnout mu nezbytnou 
součinnost pro jejich vstupní zpracování a 
interpretaci.“ 

 
Části návrhu (včetně částí § 6 (nově § 7) týkající se 
cenzového informačního systému budou na základě 
jiných připomínek Ministerstva vnitra přesunuty do 
nového paragrafu měnícího zákon č. 89/1995 Sb. 
(upravený návrh příslušných pasáží zákona posíláme 
spolu s tímto návrhem vypořádání). 
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VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Předmětem připomínky není zakotvení výčtu, odkud 
se tyto údaje čerpají, v § 1 odst. 2, nýbrž to, že v 
zákoně musí být obsažen úplný výčet konkrétních 
údajů, které se v rámci sčítání zjišťují (jak 
prostřednictvím sčítacích formulářů, tak přebíráním 
z informačních systémů). Podle 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), by mělo 
jakékoliv zpracování osobních údajů být prováděno 
zákonným a spravedlivým způsobem a mělo by být 
pro fyzické osoby transparentní, tzn., že osobní 
údaje, které se jich týkají, jsou shromažďovány, 
používány, konzultovány nebo jinak zpracovávány, 
jakož i v jakém rozsahu tyto osobní údaje jsou či 
budou zpracovány. Vymezení rozsahu údajů 
čerpaných například z agendového informačního 
systému evidence obyvatel použitím slova „zejména“ 
považujeme za nedostatečné. 
 
K výčtu využívaných zdrojů viz připomínka č. 13. 
 
Návrh vypořádání ČSÚ ze dne 21. 6. 2019: 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Problematika tematických okruhů je upravena 
v samostatném § 2 (Účel sčítání), ve kterém byly 
tematické okruhy týkající se fyzických osob 
konkretizovány do podoby výčtu charakteristik 
sledovaných při sčítání.  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 21. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

100. K § 2: 
Vymezení pojmu „domácnost“ shledáváme problematickým, neboť nezahrnuje domácnost umístěnou v domě. Doplnění 
pojmu domácnost o „společně hospodařící osoby, bydlící v jiném typu obydlí, například v zařízení nebo v nouzovém 
obydlí“, pak považujeme za natolik nejasné, že z něj nelze dovodit, na jaké situace míří. Požadujeme pojem domácnost 
definovat stejným způsobem jako při sčítání v roce 2011, nebo použité pojmy dostatečně určitě definovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.                         
Nelze použít stejnou definici jako v roce 2011, jíž 
byla v zákoně definována jen domácnost bytová. 
Obecnější definice domácnosti v zákoně pro příští 
sčítání zahrnuje kromě bytové domácnosti i fyzické 
osoby, které nebydlí v bytě, ale tvoří domácnost tím, 
že společně hospodaří (žijí společně, společně 
uhrazují náklady na své potřeby. Pro zpřesnění 
definice navrhujeme upravit text § 2 písm. d) (nově § 
3 písm. c)) tímto způsobem: "domácností fyzické 
osoby, které bydlí v jednom bytě; může jí být i jediná 
fyzická osoba, pokud v bytě bydlí sama. Dále se 
domácností rozumí fyzické osoby, které společně 
nebo samy bydlí v jiném typu obydlí, než je byt, 
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vyjma fyzických osob, které žijí jako jednotlivci v 
zařízeních nebo jsou osobami bez přístřeší (osoba 
žijící mimo domácnost)." Do této definice se vejde i 
zmiňovaná domácnost umístěná v domě, ale ne 
v bytě. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

101. K § 4: 
1. Do okruhu osob podléhajících sčítání požadujeme zahrnout i osoby, kterým byl udělen azyl na území České 

republiky, osoby, kterým by potencionálně bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany, a osoby, 
kterým byla udělena doplňková ochrana na území České republiky dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě osob s doplňkovou ochranou nelze hovořit o přechodném pobytu na území. Dále 
požadujeme do textu poznámky pod čarou č. 4 doplnit odkaz na § 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven v souladu s připomínkami MV k 
§ 4 (nově § 5) (viz návrh vypořádání následující 
připomínky). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Viz stanovisko k připomínce č. 103 (11). 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 6. 6. 2019 
AKCEPTOVÁNO.  
Text upraven podle připomínky. Do § 4 (nově § 
5)odst. 1 písm. b) bylo doplněno "dočasná ochrana"; 
ustanovení po úpravě zní: "osoba, které byl na území 
České republiky udělen azyl, doplňková ochrana 
nebo dočasná ochrana," 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 11. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

102. 2. S ohledem na to, jakým způsobem je v obecné části a následně ve zvláštní části důvodové zprávy k § 4 vyjádřen 
okruh osob, na které by se měl zákon vztahovat, je ve vztahu k cizincům přechodně pobývajícím na území České 
republiky tato skupina těžko specifikovatelná. Na základě navrženého odstavce 2 písm. b) se domníváme, že by se 
sčítání nemělo vztahovat na cizince s krátkodobým pobytem na území České republiky (pobyty do 90 dnů), tedy 
fakticky na cizince, kterým bylo uděleno krátkodobé vízum, nebo cizince, kteří mohou na území České republiky 
pobývat přechodně bez víza po dobu maximálně 90 dnů [§ 17 písm. a) a b) zákona o pobytu cizinců]. Sčítání by se 
tak mělo vztahovat pouze na cizince s povoleným přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů a na občany 
Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, kteří jsou na území České republiky přihlášeni 
k pobytu a pobývají zde po dobu delší než 90 dnů (na občany těchto států je uplatňováno právo volného pobytu 
a na území České republiky mohou pobývat například pouze na základě platného cestovního dokladu). V takovém 
případě je však nutné, aby byla tato zásada vyjádřena v zákoně explicitně. Navrhujeme tedy  
§ 4 přepracovat následujícím způsobem: 

a. V odstavci 1 navrhujeme slova „trvalý4) nebo povolený přechodný5) pobyt na území České republiky“ 
nahradit slovy „na území České republiky trvalý pobyt4) nebo přechodný pobyt5) delší než 90 dnů“. 

b. V poznámce pod čarou č. 4 navrhujeme za text „§ 65“ vložit text „, 87g a 87h“. Doplňovaná ustanovení se 
vztahují na občany Evropské unie (podle § 1 odst. 3 téhož zákona rovněž i na občany Norska, Islandu, 
Lichtenštejnska a Švýcarska) a na jejich rodinné příslušníky. 

c. V poznámce pod čarou č. 5 požadujeme text „§ 17“ vypustit a ponechat pouze obecný odkaz na zákon 
č. 326/1999 Sb., neboť výčet konkrétních ustanovení by byl příliš obsáhlý. Přechodným pobytem se v 
souladu s citovaným zákonem bude rozumět pobyt cizince s uděleným dlouhodobým vízem, s povoleným 
dlouhodobým pobytem podle § 42 až 42n a § 43 zákona č. 326/1999 Sb., pobyt cizince s vydaným 
povolením k přechodnému pobytu podle § 87b zákona č. 326/1999 Sb., a dále pobyt občana Evropské unie, 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
AKCEPTOVÁNO. 
Návrh bude upraven podle připomínek MV k § 4 
(nově § 5), navíc navrhujeme vymazat v odstavci 1 
písmeni b (nově c) nadbytečný text „a nemá zde 
trvalý ani přechodný pobyt“. Upravený text § 4 (nově 
§ 5) bude znít s největší pravděpodobností 
následovně: 
 
„(1) Sčítání podléhá s výjimkou osob podle odstavce 
2 
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný 
okamžik na území České republiky trvalý pobyt4) 
nebo přechodný pobyt5) nad 90 dnů,  
 b) každá fyzická osoba, které byl na území České 
republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, 
c) každá fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna, 
d) každý dům, i neobydlený a 
e) každý byt, i neobydlený.  
 
(2) Sčítání nepodléhají 
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Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, který bude na území České republiky přihlášen k pobytu 
a pobývá zde po dobu delší než 90 dnů. 

d. V odstavci 2 písm. b) požadujeme slova „pouze jednorázové návštěvy“ nahradit slovy „krátkodobého 
pobytu do 90 dnů“. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

a) cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, 
jakož i byty ve vlastnictví jiných států, které se 
nacházejí na území České republiky a slouží k 
diplomatickým účelům a 
b) cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik na území 
České republiky přítomni za účelem krátkodobého 
pobytu do 90 dnů.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
V nově navrhovaném znění § 4 nově § 5) odst. 1 
písm. b) není připomínka Ministerstva vnitra č. 102 
(10) komplexně zohledněna. Z tohoto důvodu je 
nezbytné toto ustanovení upravit tak, aby znělo „b) 
každá osoba, které byl na území České republiky 
udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná 
ochrana,“. 
Text poznámek pod čarou č. 4 a 5 není uveden, 
předpokládáme tedy, že bude upraven dle 
uplatněných připomínek (připomínáme požadavek na 
doplnění § 76 zákona o azylu k poznámce pod čarou 
č. 4 - viz připomínka č. 102 (10). 
Vyjma těchto připomínek souhlasíme s navrhovaným 
zněním § 4 (nově § 5). 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 6. 6. 2019 
AKCEPTOVÁNO.  
Text upraven podle připomínky (viz vypořádání 
předchozí připomínky). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 11. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

103. K § 4 odst. 1 písm. b): 
Dle navrhovaného ustanovení by se sčítání mělo rovněž vztahovat na fyzickou osobu, která v rozhodný okamžik nebude 
mít na území České republiky „trvalý ani přechodný pobyt“. Není však zřejmé, které osoby by do stanovené skupiny 
spadaly, neboť tato skupina je ve vztahu k okruhu fyzických osob uvedených pod písmenem a) a odstavcem 2 
neidentifikovatelná. Předpokládáme, že se nejedná o cizince nelegálně pobývající na území České republiky. Sčítání by tak 
mohla podléhat například osoba, která je občanem České republiky, ale nemá zde trvalý pobyt (neboť se tento pobyt 
rozhodla dle § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel ukončit), ale na území České republiky bude v rozhodný okamžik 
přítomna. Dále se může jednat o žadatele o mezinárodní ochranu nebo žadatele o poskytnutí dočasné ochrany na území 
České republiky, jejichž pobyt se řídí jinými právními předpisy než zákonem o pobytu cizinců na území České republiky, 
nicméně jejich pobyt na území České republiky nelze považovat za nelegální. Požadujeme ustanovení přepracovat, aby 
bylo zřejmé, na kterou skupinu osob by měla navrhovaná úprava dopadat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

VYSVĚTLENO. 
Hlavním cílem ustanovení v § 4 (nově § 5) odst. 1 
písm. b) bylo vymezit, že sčítání podléhají všechny 
osoby (až na výjimky v odst. 2), které jsou na území 
ČR přítomné, bez ohledu na to, zda ke svému pobytu 
zde mají/nemají či potřebují/nepotřebují jakékoli 
povolení. 
Může jít např. právě o občany ČR přítomné na našem 
území, ale s ukončeným trvalým pobytem, jak je 
uvedeno v připomínce. Může se jednat i o žadatele o 
azyl, resp. o nelegálně pobývající cizince, o občany 
EU, kteří se nepřihlásili k pobytu…. Sčítání sleduje 
faktický stav populace, bez ohledu na formální 
status. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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104. K § 5 odst. 1: 
Z hlediska ochrany osobních údajů [čl. 5 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů] je nezbytné 
jednoznačně určit rozsah požadovaných údajů (stejně tak, pokud mají být využívány, i informačních zdrojů, které nejsou 
vedeny v elektronické podobě), které budou vedeny v cenzovém informačním systému, a dobu vedení požadovaných údajů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Původní návrh ČSÚ: 
VYSVĚTLENO.  
Podle čl. 5 odst. písm. b) GDPR musí být osobní 
údaje shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené 
a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány 
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Účel 
sčítání je jasně definován v § 1 odst. 2 (nově § 2) 
návrhu zákona o SLDB 2021. Toto ustanovení 
současně vymezuje rozsah sčítání, a to výčtem 
tematických okruhů statistických výstupů ze sčítání. 
 
Co se týká doby uložení údajů v cenzovém 
informačním systému, dle návrhu § 8 (nově § 9) ČSÚ 
zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů, 
s výjimkou údajů uvedených v § 5 odst. 3 (nově § 6 
odst. 2), jakmile pomine účel, pro který byly 
zpracovány, nejpozději do 2 let od rozhodného 
okamžiku. 
 
§ 8 (nově § 9) bude rozšířen o odstavec 
v následujícím znění: 
Úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů 
uvedených v § 5 odst. 3 (nově § 6 odst. 2) nejpozději 
do konce kalendářního roku následujícího po roce 
úmrtí subjektu údajů nebo následujícího po roce, 
v němž nabylo právní moci rozhodnutí o prohlášení 
za mrtvého. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Rozsah sčítání definovaný výčtem tematických 
okruhů statistických výstupů ze sčítání (§ 1 odst. 2) 
považujeme za příliš neurčitý (viz připomínka č. 8). 
Nadále proto požadujeme jednoznačně určit rozsah 
požadovaných údajů a zdrojů dat, respektive lépe 
explicitně uvést konkrétní obsah cenzového 
informačního systému a zdroje dat.  
K výčtu využívaných zdrojů upozorňujeme, že 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
763/2008 ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, 
domů a bytů, ani související předpisy neobsahují 
požadavky na způsob zpracování dat, tedy a priori 
nepožadují zřízení specializovaného cenzového 
informačního systému. Způsob získávání 
požadovaných dat (před jejich zpracováním a 
zasláním) tak zůstává zcela v působnosti národních 
autorit, které by při jejich získávání měly postupovat 
způsobem obvyklým v dané zemi. V České republice 
takový způsob (v případě dat uložených v 
informačních systémech) v současné době 
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představuje využívání základních registrů, případně 
agendových informačních systémů na ně napojených, 
a to pouze pro splnění konkrétního účelu.   
Upozorňujeme, že pokud návrh Ministerstva vnitra o 
změně zákonů související s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci nebude schválen, 
nebude bez zapracování navrhovaných připomínek 
možné podle stávajících postupů údaje poskytnout. 
Stejně tak nebude možné poskytnout údaje, které v 
datových zdrojích vůbec neexistují (např. bydliště).  
Je proto nutné, aby administrativní zdroje, z nichž 
mají být pro účely předmětného sčítání využity 
údaje, byly výslovně uvedeny, včetně rozsahu údajů 
využívaných v daném informačním systému či jiném 
zdroji administrativních údajů, a v důvodové zprávě 
je nutné precizně odůvodnit jak jejich využití 
(například údaj o počátku trvalého pobytu je 
potřebný pro zjištění místa obvyklého pobytu nebo 
údaj o adrese místa trvalého pobytu je nutný pro 
klasifikaci územních statistických jednotek), tak 
termíny případných aktualizací.  
Možností je též doplnit zmocňující ustanovení 
zákona, umožňující vydat nařízení vlády, které by též 
mohlo detailněji popisovat postup průběžného plnění 
cenzového informačního systému. 
 
Návrh vypořádání ČSÚ ze dne 21. 6. 2019: 
ČÁSTEČNĚAKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO 
K rozsahu požadovaných údajů – viz připomínka č. 
100 (8). 
K rozsahu informačních zdrojů – v § 7 odst. 3 
uvedeny 3 informační systémy (ROB, ISEO, CIS), 
které představují konstitutivní základ 
administrativních údajů pro sčítání. Ostatní 
informační systémy jsou uvedeny v důvodové zprávě 
k tomuto ustanovení, včetně vysvětlujícího 
zdůvodnění. 
K době vedení požadovaných údajů – v § 9 je 
navrženo ustanovení k ochraně statistické důvěrnosti, 
které stanoví, že ČSÚ zajistí výmaz nebo zničení 
osobních údajů, s výjimkou 4 údajů uvedených v § 6 
odst. 2, jakmile pomine účel, pro který byly 
zpracovány, nejpozději do 2 let od rozhodného 
okamžiku. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 21. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

105. K § 5 odst. 3 písm. a): 
Navrhujeme blíže definovat pojem „cenzový identifikátor“, například v § 2 návrhu zákona, ve kterém již jsou vymezeny 
některé další pojmy. 

AKCEPTOVÁNO. 
Pojem bude nahrazen pojmem agendový identifikátor 
fyzické osoby. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

106. K § 6: 
Je nutné, aby administrativní zdroje, z nichž mají být pro účely předmětného sčítání využity údaje, byly výslovně uvedeny 
taxativním výčtem, včetně taxativního výčtu využívaných údajů. Dále je nutné zohlednit zásadní připomínky uvedené níže. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Původní návrh ČSÚ: 
VYSVĚTLENO. 
Viz návrh vypořádání připomínky č. 100. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Nadále trváme na připomínce - viz stanovisko 
k připomínce č. 105. 
 
Návrh vypořádání ČSÚ ze dne 21. 6. 2019: 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO A 
VYSVĚTLENO (viz připomínka č. 100 a 105) 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 21. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

107. K § 6 odst. 1 a 2: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a bytů, ani 
související předpisy neobsahují požadavky na způsob zpracování dat, tedy a priori nepožadují zřízení specializovaného 
cenzového informačního systému. Pouze kladou nároky na předávání dat ve formátu „SDMX“ užívaného nástrojem Census 
Hub. Způsob získávání požadovaných dat (před jejich zpracováním a zasláním) tak zůstává zcela v působnosti národních 
autorit, které by tedy při jejich získávání měly postupovat způsobem obvyklým v dané zemi. V České republice takový 
způsob (v případě dat uložených v informačních systémech) představuje využívání základních registrů, případně 
agendových informačních systémů na ně napojených, a to pouze pro splnění konkrétního účelu. Návrh předpisu tak musí 
obsahovat přesný rozsah údajů využívaný v daném informačním systému či jiném zdroji administrativních údajů a v 
důvodové zprávě je nutné precizně odůvodnit jak jejich využití (například údaj o počátku trvalého pobytu je potřebný pro 
zjištění místa obvyklého pobytu nebo údaj o adrese místa trvalého pobytu je nutný pro klasifikaci územních statistických 
jednotek), tak termíny případných aktualizací. 

Původní návrh ČSÚ: 
VYSVĚTLENO. 
Obecný přístup k využívání administrativních zdrojů 
je uveden u připomínky MV č. 100.   
V reakci na požadavek na řešení obvyklé v České 
republice (zahrnující taxativní výčet využívaných 
údajů) poukazujeme na výše zmíněný návrh zákona o 
změně zákonů související s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci, který Ministerstvo 
vnitra předložilo do mezirezortního připomínkového 
řízení a jehož smyslem je právě změna těchto 
principů. Návrh zákona o sčítání s  tímto návrhem 
podle názoru ČSÚ plně koresponduje.  
 
Využívané údaje z administrativních zdrojů budou 
uloženy v národním datovém centru se zajištěnou 
kybernetickou bezpečností, a to pouze po dobu 
nezbytnou pro jejich zpracování. Zpracování bude 
přitom koncipováno v souladu s požadavky  
článku 89 odst. 1 GDPR a bude dozorováno ÚOOÚ. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Nadále trváme na připomínce - viz stanovisko 
k připomínce č. 105. 
K povinnosti správce předávat údaje dále navrhujeme 
doplnit přechodné ustanovení, ve kterém bude 
jednoznačně uveden způsob i termín předání údajů, 
například ve znění:  
„Údaje do cenzového informačního systému se 
předají do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto 
zákona pouze v elektronické podobě přímým zápisem, 
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způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem a ve struktuře podle datového rozhraní, 
které odpovídá poskytujícímu informačnímu 
systému.“ 
 
Návrh vypořádání ČSÚ ze dne 12. 6. 2019: 
1) Na vypořádání připomínky č. 105 ČSÚ dále 
pracuje. 
2) S navrhovanou úpravou textu zákona ČSÚ 
souhlasí ve znění: 
 
„Údaje do cenzového informačního systému se 
předají do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto 
zákona pouze v elektronické podobě přímým zápisem, 
způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem a ve struktuře podle datového rozhraní, 
které odpovídá poskytujícímu informačnímu 
systému.“ 
 
Odůvodnění: ČSÚ využije stávající služby 
základních registrů a plánuje postupovat podle 
zavedené praxe. K tomuto účelu nemá v úmyslu 
vydat prováděcí právní předpis, který by stanovil 
odlišný způsob pro předání údajů. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 19. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
 
ČSÚ informovalo  dne 18. 7. 2019 MV o změně 
znění přechodného ustanovení, které nově zní: 
„Správce základního registru obyvatel předá údaje 
podle § 7 odst. 1 písm. a) do cenzového 
informačního systému do jednoho měsíce od nabytí 
účinnosti tohoto zákona pouze v elektronické podobě 
přímým zápisem a ve struktuře podle datového 
rozhraní, které odpovídá poskytujícímu 
informačnímu systému veřejné správy.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 19. 7. 2019: 
MV souhlasí se změnou úpravy přechodného 
ustanovení. 
 
 

108. 1. Zároveň není možné, aby to byl Český statistický úřad, kdo stanoví způsob předávání dat. Požadavek stanovený 
v navrhovaném odstavci 2 zcela popírá účel základních registrů definovaný v § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. U agendových informačních systémů by 
transformace výstupů podle požadavků Českého statistického úřadu vedla k dalším nákladům.  
I z tohoto důvodu je nutné v navrhovaném zákoně specifikovat pojmy „jiné zdroje administrativních záznamů“ 
a „rychlý přístup“. 

 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Text části první věty odstavci 1 - „a jiných zdrojů 
administrativních záznamů“ bude vypuštěn. Ve 
druhém odstavci bude v první větě vypuštěn text „a 
formě“. Tato forma bude individuálně dojednána, 
jiná bude u základních registrů a jiná u ostatních 
informačních systémů. Požadavek na rychlý přístup 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

k administrativním záznamům vyplývá přímo 
z novelizovaného nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 223/2009. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

109. K § 6 odst. 3: 
Z ustanovení není zřejmý způsob naplnění informačního systému. Je proto nezbytné zpracovat přechodná ustanovení, 
v nichž bude upraven způsob a časové období, kdy dojde k naplnění dat cenzovního informačního systému. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO.  
Požadavek bude upraven v § 12a zákona o státní 
statistické službě. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

110. K § 6 odst. 5 a 6: 
1. Domníváme se, že ustanovení o využívání údajů z katastru nemovitostí zveřejněné v režimu nahlížení 

prostřednictvím internetu z katastru nemovitostí je s ohledem na veřejnou dostupnost těchto údajů nadbytečné 
[§ 52 odst. 1 a § 55 odst. 3 a 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)]. Navrhujeme 
proto odstavec 5 z návrhu vypustit. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Text ustanovení upravujícího využití údajů z katastru 
nemovitostí byl upraven v souladu s připomínkami 
více připomínkových míst, zejména za účelem jeho 
větší srozumitelnosti, a to následovně: 
„Úřad je oprávněn využít veřejné údaje z 
katastru nemovitostí za účelem vytvoření 
seznamu bytů. Seznam bytů je zpřístupněn 
fyzické osobě při zakládání elektronického 
sčítacího formuláře za účelem určení bytu v rámci 
domu a sčítacímu komisaři pro zajištění terénních 
prací." 
 
Odůvodnění: 
Z původního návrhu textu zákona nebylo zcela 
zřejmé, jakým způsobem ČSÚ veřejné údaje 
z katastru využije. Údaje o čísle bytu a jménu 
vlastníka budou využity zejména pro logistické 
účely, aby sčítací komisaři nenavštěvovali v rámci 
terénního došetření domácnost, která se již sečetla 
online.  Tyto údaje z katastru budou rovněž 
zpřístupněny občanům v rámci online sčítání 
prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře 
formou tzv. seznamu bytů za účelem snazšího určení 
a výběru správného bytu v domě.  
Při respektování právní úpravy GDPR v oblasti 
pravidel pro použití veřejných údajů a s vědomím 
toho, že využití těchto údajů pro logistické účely 
může být případně chápáno jako užití pro jiné než 
statistické účely ve smyslu článku 89 nařízení GDPR  
a definice v § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je pro 
dosažení právní jistoty v této věci navrhována 
zákonná úprava pro konkrétní způsob užití těchto 
jinak veřejných údajů při povedení sčítání. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
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5) § 8 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

111. 2. Je otázkou, zda úprava využívání údajů z některých informačních systémů veřejné správy podle odstavců 5 a 6 není 
s ohledem na úpravu využívání údajů Českým statistickým úřadem obsaženou v zákoně č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a šíři působnosti tohoto zákona nadbytečná. Bude-li ustanovení 
v návrhu zákona ponecháno, považujeme za nutné v souladu s ustálenou legislativní praxí využívání údajů 
ze základních registrů a informačních systémů veřejné správy doplnit pravidla o přednostním využívání údajů 
ze základního registru obyvatel a pravidla o využívání pouze těch údajů, kterých je v dané věci třeba, a to následovně: 

„(x) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního 
systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 

              (y) Z údajů podle odstavců …. lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke      
splnění daného úkolu.“. 

Původní návrh ČSÚ: 
AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven v § 12a zákona o státní statistické 
službě. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
K navrženému ustanovení § 12a odst. 3 a 4 zákona 
o státní statistické službě:  
Požadujeme upřesnit, že Ministerstvo vnitra 
neposkytuje přímo AIFO, ale že bude proveden 
převod na AIFO ČSÚ. Například odkazem na 
ustanovení § 8 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů.  
S touto připomínkou souvisí rovněž nutnost 
podrobnější úpravy způsobu úvodního předání údajů 
(v odstavci 3 preferujeme variantu 1). 
 
Návrh vypořádání ČSÚ ze dne 12. 6. 2019: 
AKCEPTOVÁNO, text zákona (nyní § 12a odst. 
3) bude upraven následovně: 
 
„Při zřízení cenzového informačního systému 
Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím služeb 
základních registrů převod5) agendového 
identifikátoru fyzické osoby na agendový 
identifikátor fyzické osoby ČSÚ.“ 
 
Odůvodnění této úpravy bude rovněž promítnuto do 
zvláštní části důvodové zprávy ve smyslu výše 
uvedeného vyjádření Ministerstva vnitra. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 19. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
  

112. 2. Dle § 18 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, je každý orgán 
využívající údaje ze základních registrů oprávněn využívat také údaj o čísle a druhu elektronicky čitelných 
identifikačních dokladů. V odstavci 6 proto navrhujeme písmeno b) vypustit pro nadbytečnost. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO.                                          
Text bude upraven podle připomínky. Důvodová 
zpráva bude doplněna o zdůvodnění z připomínky. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

113. K § 7: 
1. Domníváme se, že by v navrhovaném ustanovení mělo být výslovně uvedeno, že prostřednictvím sčítacích 

formulářů je možné zjišťovat jen ty údaje, které nejsou uvedeny v administrativních zdrojích. 
 

AKCEPTOVÁNO.    
Text bude upraven například následovně: 
„Prostřednictvím sčítacích formulářů úřad zjišťuje 
pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v informačních 
systémech za všechny osoby podléhající sčítání a 
údaje sloužící k identifikaci těchto osob. Jde o tyto 
druhy údajů ………..“  
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VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

114. 2. S ohledem na to, že je údaj o počtu živě narozených dětí veden v agendovém informačním systému evidence 
obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nepovažujeme za nutné zjišťovat tento údaj 
prostřednictvím sčítacích formulářů. V písmeni a) proto navrhujeme bod 10 vypustit pro nadbytečnost. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

VYSVĚTLENO.                                              
Údaj vedený AIS EO plně neodpovídá údaji, který 
zjišťujeme ve sčítání, a není k dispozici v dostatečné 
kvalitě pro všechny osoby. V AIS EO jsou zjistitelné 
na jednu stranu pouze údaje o žijících dětech matky, 
na druhou stranu jsou zde vedeny i osvojené děti, ale 
našim cílem je zjistit počet živě narozených 
biologických dětí ženy. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
 
Upozorňujeme však, že text návrhu vypořádání 
obsahuje nepravdivé údaje. V AIS EO jsou vedeny 
údaje o osobách, o nichž tak stanoví zákon o evidenci 
obyvatel, přičemž skutečnost, zda se jedná o mrtvě 
narozené dítě či dítě, které zemřelo později, na to 
nemá vliv. Pro informaci uvádíme, že např. i mrtvě 
narozeným dětem se současně přiděluje rodné číslo. 
Obdobně toto platí i pro osvojení nezletilého dítěte, 
neboť obecně lze říci, že osvojením zaniká vazba na 
původní biologické rodiče a vznikají naopak vazby 
na osvojitele. Takové děti nejsou v AIS EO vedeny 
duplicitně, tj. jak u původní biologické matky, tak u 
osvojitelky. 
 

115. K § 11 odst. 2: 
2. Návrh zákona vyvolává pochybnosti, zda jsou úkoly spolupracujících subjektů definovány dostatečně určitě, aby 

bylo možno vyhovět podmínkám provádění prací v režimu horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě na základě výjimky výhradního práva dle § 
29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné pověření 
je nezbytné formulovat tak, aby bylo jednoznačné, že jiný subjekt než Česká pošta, s. p., a Státní pokladna, Centrum 
sdílených služeb, s. p., nemohou příslušné práce provádět. Zdůrazňujeme přitom, že návrh zákona by měl v 
pověření zahrnout, byť v obecné rovině, veškeré činnosti, které by měly tyto subjekty v rámci sčítání provádět. 
V důvodové zprávě je předpokládáno, že některé úkony stanovené v navrhovaném odstavci 3 bude Český statistický 
úřad provádět v rámci spolupráce se subjekty uvedenými v odstavci 2 (například nábor a školení sčítacích 
komisařů), rozsah spolupráce však v samotném textu zákona není uveden. S ohledem na výše uvedené navrhujeme 
do návrhu zákona doplnit ustanovení, ve kterém by byly věcně vymezeny úkoly spolupracujících subjektů v rámci 
sčítání obdobně, jako jsou v § 11 odst. 3 návrhu zákona vymezeny úkoly Českého statistického úřadu. 

Původní návrh ČSÚ: 
VYSVĚTLENO.  
1. Pokud jde o ministerstva a ústřední správní úřady, 
návrh zákona upravuje pouze ty jejich povinnosti, 
které nevyplývají z jiných právních předpisů, 
a ty úkoly (pravidla chování), které 
mají normativní charakter. Část úkolů 
je řešena prostřednictvím ukládací části návrhu 
usnesení („ministryni financí zajistit spolupráci 
Generálního finančního ředitelství s Českým 
statistickým úřadem za účelem poskytnutí údajů z  
informačního systému Generálního finančního 
ředitelství, ministryni práce a sociálních věcí zajistit 
spolupráci České správy sociálního zabezpečení s 
Českým statistickým úřadem za účelem poskytnutí 
údajů z Integrovaného informačního systému České 
správy sociálního zabezpečení; 
2. Pokud jde o orgány územních samosprávných 
celků, normativní charakter mají pouze úkoly 
obecních úřadů, spolupráce s ostatními orgány 
územních samosprávných celků je neformální.  
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3. Návrh zákona předpokládá, že úkoly subjektů, 
jejichž účast na sčítání je založena na principu 
horizontální spolupráce, budou vymezeny ve 
smlouvě (smlouvách), která spolupráci mezi oběma 
smluvními stranami (veřejnými zadavateli) zakládá. 
Podle § 12 ZZVZ se jejich spolupráce řídí pouze 
ohledy souvisejícími s veřejným zájmem – tj. 
zájmem na řádném provedení SLDB 2021. 

VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Domníváme se, že v tomto případě došlo 
k nesprávnému pochopení připomínky. Cílem 
připomínky bylo vyjádřit obavy, zda z formulace § 
11 (nově § 12) odst. 2, tj. „Při přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje1) s Českou poštou, s. p. 
…“, je natolik dostatečně určitá, aby v případě 
nutnosti odůvodňovala postup dle § 12, resp. § 29 
písm. q) ZZVZ. Doporučovali bychom proto alespoň 
v obecné rovině vymezit činnosti, které by Česká 
pošta, s.p. měla při přípravě a provedení sčítání 
vykonávat. Samozřejmostí je, že bližší detaily 
spolupráce budou nastaveny smlouvou, to 
nezpochybňujeme. Za optimální považujeme, aby 
odpovědnost České pošty v rámci SLDB byla 
explicitně vymezena v novém § 11 odst. 4 návrhu 
zákona, obdobně jako jsou v § 11 (nově § 12) odst. 3 
návrhu zákona vymezeny úkoly ČSÚ, a to i 
s ohledem na skutečnost, že byla akceptována 
připomínka k legislativní zkratce, což patrně povede 
k tomu, že ze zákona bude odstraněn i nepřímý odkaz 
na úkoly České pošty v rámci sčítání spočívající 
v zajišťování terénních prací. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ KE STANOVISKU MV ze 
dne 11. 6. 2019 
Česká pošta na základě vyjádření ze dne 6. 6. 2019 
ustoupila od požadavku na podrobné vymezení jejích 
úkolů v zákoně a souhlasí s kompromisním řešením 
při vymezení obecného rámce spolupráce v zákoně 
ve znění: 
„Při přípravě a provedení sčítání Úřad 
spolupracuje s Českou poštou, s. p. (dále jen 
„Česká pošta“) na zajištění terénních prací a 
činností s tím souvisejících a se Státní pokladnou, 
Centrem sdílených služeb, s. p. (dále jen 
„Centrum sdílených služeb“) na zajištění online 
sčítání a činností s tím souvisejících.“ 
Z tohoto důvodu nebude ČSÚ vymezovat úkoly 
České pošty v zákoně.  Jak již bylo uvedeno dříve, 
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konkrétní úkoly České pošty budou upraveny ve 
smlouvě o horizontální spolupráci. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 14. 6. 2019: 
MV považuje připomínku za vysvětlenou. 

116. 3. Dále upozorňujeme, že formulací legislativní zkratky nelze vyvolat normativní právní účinky, vymezení působnosti 
subjektů je nutné učinit samostatnou normativní větou. Navržené normativní zkratky jsou také v rozporu se 
smyslem legislativní zkratky popsaným v čl. 44 Legislativních pravidel vlády. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven podle Legislativních pravidel 
vlády. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

117. K § 11 odst. 3: 
1. Na konec písmene d) navrhujeme doplnit slova „a jejich distribuci subjektu, který spolupracuje s Úřadem na 

zajištění terénních prací a činností s tím souvisejících a ministerstvům uvedeným v § 12 odst. 1 až 4“. Domníváme 
se, že povinnost Českého statistického úřadu zajistit přípravu formulářů a jejich distribuci subjektům podílejícím se 
na sčítání by měla být zachována obdobně, jako tomu bylo v případě sčítání v roce 2011.    

Původní návrh ČSÚ: 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Vzhledem k tomu, že tisk sčítacích formulářů a jejich 
distribuci bude zajišťovat Česká pošta, nelze plně 
akceptovat připomínku a tento úkol uložit ČSÚ. 
Navrhujeme však akceptovat částečně a doplnit do 
písmene d) text: „a zabezpečí jejich dodání 
ministerstvům uvedeným v § 12 (nově v § 13). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Viz stanovisko k připomínce č. 24 (116). 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ KE STANOVISKU MV ze 
dne 11. 6. 2019 
Zdůvodnění MV pro neakceptaci návrhu vypořádání 
není jasné. MV ve své připomínce požaduje doplnit 
úkol pro ČSÚ, čemuž ČSÚ v návrhu vypořádání 
částečně vyhověl, ale MV se ve svém stanovisku 
odvolává na to, aby byl doplněn úkol pro Českou 
poštu.  
ČSÚ musí trvat na svém návrhu vypořádání, neboť 
sčítací formuláře bude tisknout Česká pošta. 
Akceptace připomínky by znamenala, že Česká pošta 
by vytištěné formuláře musela předat ČSÚ, aby je 
ČSÚ mohl podle návrhu MV distribuovat České 
poště. Při sčítání v roce 2011 byl proces takový, že 
vytištěné formuláře Česká pošta přímo z tiskárny 
distribuovala na svá pracoviště, na vybraná 
pracoviště ČSÚ a ministerstev. 
Co se týká podrobného vymezení úkolů České pošty 
v zákoně, Česká pošta od tohoto požadavku ustoupila 
a souhlasí s kompromisním návrhem zákonného 
ustanovení, ve kterém je zakotvena spolupráce ČSÚ 
a ČP společně s obecným vymezením předmětu 
spolupráce: 
„Při přípravě a provedení sčítání Úřad 
spolupracuje s Českou poštou, s. p. (dále jen 
„Česká pošta“) na zajištění terénních prací a 
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činností s tím souvisejících a se Státní pokladnou, 
Centrem sdílených služeb, s. p. (dále jen 
„Centrum sdílených služeb“) na zajištění online 
sčítání a činností s tím souvisejících.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 14. 6. 2019: 
MV považuje připomínku za vysvětlenou. 

118. 2. Při sčítání v roce 2011 odpovídal Český statistický úřad za školení sčítacích komisařů a tyto také metodicky řídil. 
V navrhovaném písmeni g) je však pouze uvedeno, že Český statistický úřad zajišťuje metodickou část školení 
sčítacích komisařů. Tím dochází k rozšíření odpovědnosti Ministerstva vnitra za činnost sčítacích komisařů. Také 
není zřejmé, co se rozumí metodickou částí školení a jaké jiné části by mělo školení obsahovat. V písmeni g) proto 
požadujeme slova „metodickou část“ vypustit. 

VYSVĚTLENO.  
Obecně má školení sčítacích komisařů dvě části – 
metodickou a organizační. V rámci metodické části 
seznamují sčítací komisaře zástupci ČSÚ 
s metodikou provedení sčítání, v rámci organizační 
části seznamují sčítací komisaře zástupci ČP (MV či 
dalších rezortů) s organizačními náležitostmi (kde si 
komisař vyzvedne sčítací formuláře, kde je bude 
odevzdávat, jakou povede evidenci apod.). Rovněž 
celou organizaci školení měla na starosti ČP či 
příslušný rezort. To není nic nového, tak to probíhalo 
i při minulém sčítání. V návrhu zákona je to jen 
zpřesněno.  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

119. 3. Zároveň požadujeme stanovit, že Český statistický úřad zajišťuje informovanost veřejnosti za účelem řádného 
průběhu sčítání. Oproti právní úpravě obsažené v zákoně č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, 
dochází k omezení rozsahu povinností Českého statistického úřadu, mimo jiné i povinnosti informovat veřejnost 
za účelem řádného zajištění sčítání nebo povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Informační povinnost 
Českého statistického úřadu ve vztahu k veřejnosti by však podle našeho názoru měla být zachována. Skutečnost, 
že část údajů bude získávána z různých informačních systémů veřejné správy, na tom nic nemění. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO.  
Povinnost zajištění informovanosti Úřadem bude do 
§ 12 zákona doplněna. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

120. K § 12 odst. 1 písm. a): 
1. Požadujeme v textu zákona, popřípadě v důvodové zprávě, jasně stanovit, zda bude i v případě resortního sčítání 

možné zajišťovat online sčítání. Dle navrhovaného ustanovení zajišťuje Ministerstvo vnitra mimo jiné také sčítání u 
hromadně ubytovaných osob v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců.  Z návrhu zákona ale není 
zřejmé, jestli bude možné v těchto zařízeních realizovat online sčítání.  

AKCEPTOVÁNO.  
Online sčítání bude přístupné všem respondentům, 
jejichž identifikační údaje lze ověřit v ROB a kteří 
obvykle bydlí na ověřitelné adrese. Případná omezení 
mohou vyplývat ze specifických  okolností 
v rezortních sčítacích obvodech a budou 
prodiskutována s rezorty v rámci spolupráce na 
přípravě konkrétních realizačních kroků. Pro zákonná 
omezení online sčítání v rezortních obvodech však 
není důvod. 
V důvodové zprávě bude zdůrazněno, že online 
sčítání se obecně týká všech typů sčítacích obvodů, 
v některých případech samostatných či rezortních 
obvodů však mohou specifické podmínky částečně 
omezovat jeho realizovatelnost (například z důvodu 
případných omezení přístupu k internetu nebo 
výpočetní technice). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
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MV souhlasí s vypořádáním. 

121. 2. Upozorňujeme také, že bude třeba cizincům do těchto zařízení dodat formuláře a vysvětlivky v příslušných 
jazycích. Podle návrhu zákona Český statistický úřad o lokalitách, ve kterých jsou třeba sčítací formuláře 
a vysvětlivky v cizím jazyce, informují pouze obecní úřady [§ 13 odst. 1 písm. c)]. Je tedy vhodné upravit 
informační povinnost ústředních správních úřadů obdobně.  

VYSVĚTLENO.   
Počítáme s tím, že pomocné sčítací formuláře a 
vysvětlivky v příslušných cizích jazycích budou 
dodány i pro potřeby Ministerstva vnitra a 
Ministerstva spravedlnosti pro zajištění sčítání 
v jejich rezortních sčítacích obvodech. Tyto 
cizojazyčné formuláře a vysvětlivky budou 
k dispozici jen v hlavních světových jazycích a 
v jazycích nejpočetnějších národnostních menšin, 
takže jejich využití např. v azylových zařízeních 
bude zřejmě jen omezené. Stejná součinnost 
s dotčenými rezorty probíhala již při minulém sčítání 
a povinnost informovat o potřebě těchto formulářů 
rezortům v zákoně stanovena nebyla. Navrhujeme 
proto i nyní tuto skutečnost doplnit pouze do 
důvodové zprávy. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

122. 3. V návaznosti na zásadní připomínky k § 4 požadujeme upřesnit, jaké kategorie osob budou sčítány v zařízení pro 
zajištění cizinců, neboť zde kromě cizinců neoprávněně pobývajících na území České republiky pobývají také 
žadatelé o udělení mezinárodní ochrany. 

VYSVĚTLENO.   
Znění § 4 (nově § 5) bylo upraveno podle 
připomínek (viz vypořádání připomínek č. 102 a  
103). S výjimkou osob uvedených v § 4 (nově § 5) 
odst. 2 podléhají sčítání všechny osoby v rozhodný 
okamžik přítomné na území ČR, tj. i žadatelé o 
udělení mezinárodní ochrany. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

123. 4. Není nám jasné, z jakého důvodu jsou v navrhovaném ustanovení zařazeni příslušníci Policie České republiky 
působící v zahraničí. Upozorňujeme, že do zahraničí jsou i v rámci Ministerstva vnitra vysíláni také civilní 
zaměstnanci. Doporučujeme tedy potřebnost navrhované úpravy zvážit. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO. 
Text písmene a) bude upraven následovně: „zajišťuje 
sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků a 
občanských zaměstnanců Policie České republiky, 
včetně příslušníků a občanských zaměstnanců Policie 
České republiky působících v zahraničí,…“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

124. K § 13 odst. 1 písm. c): 
1. Z formulace ustanovení vyplývá, že budou poskytovány sčítací formuláře a vysvětlivky v cizím jazyce. Není však 

zřejmé, o jaké cizí jazyky se bude jednat. Zda o jakýkoliv jazyk, nebo pouze o jazyky národnostních menšin. 
S ohledem na povinnost Ministerstva vnitra zajistit sčítání stanovené skupiny cizinců požadujeme v textu zákona, 
popřípadě v důvodové zprávě upřesnit, v jakých jazycích budou vydávány cizojazyčné mutace formulářů 
a vysvětlivek.  

 

AKCEPTOVÁNO.  
Do důvodové zprávy bude doplněno, v jakých cizích 
jazycích budou připraveny pomocné sčítací 
formuláře a vysvětlivky. V rámci sčítání v roce 2011 
se jednalo o hlavní světové jazyky a jazyky 
nejpočetnějších národnostních menšin (angličtina, 
francouzština, němčina, polština, romština, ruština, 
ukrajinština a vietnamština). Podobný výběr bude 
zvolen i nyní.  
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VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

125. 2. Domníváme se, že (s výjimkou sčítání prováděného Českým statistickým úřadem) není vedena žádná oficiální 
evidence lokalit v obcích, kde je mluveno cizím jazykem. Požadujeme tedy vysvětlit, na základě jakých údajů bude 
obecní úřad Český statistický úřad o těchto lokalitách informovat. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
VYSVĚTLENO.  
ČSÚ nepožaduje údaje z žádných oficiálních 
evidencí cizojazyčných lokalit, které ani podle našich 
zjištění neexistují. Na druhé straně předpokládáme, 
že kdo jiný, než obecní úřad by měl vědět, zda se na 
území jeho obce zdržuje větší množství cizinců 
s určitým státním občanstvím nebo v jaké části obce 
se vyskytuje větší množství osob národnostních 
menšin. Nakonec některé obce či města mají přímo 
zřízeny Výbory pro národnostní menšiny. Vybrané 
obce s větším počtem cizinců budou proto požádány 
o upřesnění, zda jsou tito příslušníci koncentrováni 
v nějakých konkrétněji vymezených lokalitách nebo 
jsou rozptýleni v různých částech obce. Tato 
povinnost není nová, byla obecním úřadům uložena i 
v minulých sčítáních a nezpůsobovala jim větší 
problémy. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Přestože je jistě možné požádat obecní úřady v této 
věci o spolupráci (výčet uvedený v § 13 (nově § 14) 
odst. 1 je pouze demonstrativní), nadále se 
domníváme, že se nemůže jednat o povinnost, která 
jim bude explicitně stanovena zákonem, neboť 
mnohé obce nebudou schopny tuto informaci 
poskytnout a jakákoliv poskytnutá informace bude (s 
ohledem na nemožnost vést řádnou evidenci tohoto 
ukazatele) pouze nezávazným odhadem. Navrhujeme 
tedy §13 (nově § 14) odst. 1 písm. c) ze zákona 
vypustit. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 6. 6. 2019:  
AKCEPTOVÁNO.  
Text upraven podle připomínky. V ustanovení § 13 
(nově § 14) odst. 1 bylo vypuštěno písm. c). 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 11. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

126. K § 16 odst. 3: 
Podle odůvodnění k navrhovanému ustanovení má technické podrobnosti provedení online sčítání, jako je například 

forma přístupu k sčítacímu formuláři v elektronické podobě, stanovit prováděcí předpis na základě vyhodnocení 
přípravných testů a zkušebního sčítání. Považujeme za nutné, aby byla tato otázka vyjasněna již při přípravě navrhovaného 
zákona a byly předloženy teze předmětné vyhlášky. Navrhovaný § 16 odst. 2 totiž evokuje, že by se na něj vztahovalo 
pravidlo uvedené v § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, podle něhož platí, že vyžaduje-li právní předpis 
nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze 
prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 

Původní návrh ČSÚ: 
AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven následovně: 
„Sčítací formulář v elektronické podobě je 
zpřístupněn na základě ověření existence 
identifikačních údajů fyzické osoby podléhající 
sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle 
zákona o elektronické identifikaci nebo jiného 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.       právního předpisu umožňujícího elektronickou 
identifikaci a ověření existence adresy místa 
obvyklého pobytu.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
Pro akceptaci vypořádání připomínky však 
požadujeme vidět návrh důvodové zprávy k 
navrhovanému textu, tedy popis, jak by ověření 
existence identifikačních údajů mělo probíhat. U 
prokázání totožnosti nám není zřejmý odkaz na § 6f 
zákona č. 365/2000 Sb., který upravuje portál veřejné 
správy. 
 
ŘT-LP dne 5. 6. 2019:  
Důvodová zpráva bude doplněna (viz stanovisko 
bankovní asociace) v souvislosti s úpravou § 16 
(17) odst. 2. 
 

127. K § 16 odst. 3: 
Podle odůvodnění k navrhovanému ustanovení má technické podrobnosti provedení online sčítání, jako je například 

forma přístupu k sčítacímu formuláři v elektronické podobě, stanovit prováděcí předpis na základě vyhodnocení 
přípravných testů a zkušebního sčítání. Považujeme za nutné, aby byla tato otázka vyjasněna již při přípravě navrhovaného 
zákona a byly předloženy teze předmětné vyhlášky. Navrhovaný § 16 odst. 2 totiž evokuje, že by se na něj vztahovalo 
pravidlo uvedené v § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, podle něhož platí, že vyžaduje-li právní předpis 
nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze 
prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

VYSVĚTLENO.  
Do důvodové zprávy bude doplněno, že v rezortních 
sčítacích obvodech se vzhledem k jejich 
specifickému charakteru, vymezení a způsobu sčítání 
se zřízením kontaktních míst ve smyslu ostatních 
ustanovení návrhu tohoto zákona nepočítá. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

128. 1. Sčítací komisař nemůže být z časových důvodů vytěžován žádostmi povinných osob o vysvětlení a pomoc nad míru 
potřebnou. Pro informace povinným osobám budou primárně sloužit v rámci sčítání jiné kanály, než osobní 
vysvětlení sčítacích komisařů. Hlavním úkolem sčítacího komisaře je v daném čase roznést a poté sebrat listinné 
sčítací formuláře. Pokud by byl vytěžován jinými úkoly, došlo by k zásadnímu ohrožení celého sčítání (jedná se 
o zátěž nejen časovou, ale rovněž finanční). Sčítací komisař by dále neměl, s výjimkou odůvodnitelných případů, 
vyplňovat sčítací formulář za povinnou osobu, neboť odpovědnost za úplnost a správnost nese povinná osoba, nikoli 
sčítací komisař. Navrhujeme proto upravit odstavec 3 následujícím způsobem:  
„(3) Sčítací komisař nebo kontaktní místo poskytne povinné osobě na její žádost vysvětlení. Povinné osobě, která 
není schopna vyplnit formulář sama, poskytne sčítací komisař nebo kontaktní místo na její žádost pomoc 
s vyplněním.“. 
V důvodové zprávě by přitom mělo být současně uvedeno, že osoba, která není schopna formulář vyplnit sama, je 
zejména osoba zrakově hendikepovaná a osoba v obdobném postavení. 

 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude upraven podle připomínky:  
„Sčítací komisař nebo kontaktní místo poskytne 
povinné osobě na její žádost vysvětlení. Povinné 
osobě, která není schopna vyplnit formulář sama, 
poskytne sčítací komisař nebo kontaktní místo na její 
žádost pomoc s vyplněním.“ 
Do důvodové zprávy se doplní, že může jít o osobu 
se zdravotním postižením. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

129. K § 19 odst. 2 písm. d): 
Požadujeme vypustit možnost být sčítacím komisařem pro osoby, které mají na území České republiky povolen 

pouze přechodný pobyt. Jsme si vědomi toho, že obdobná úprava byla i v zákoně č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011, přesto ji považujeme za problematickou. Osobou s povoleným přechodným pobytem je například  
i cizinec, kterému bylo Českou republikou uděleno krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů. Pokud by taková osoba byla 
sčítacím komisařem, krátce po skončení sčítání by jí skončil pobyt na území České republiky. V případě, že by při výkonu 
činnosti sčítacího komisaře porušila některou z povinností uložených jí zákonem, byl by její postih velmi problematický, 
respektive prakticky nemožný. 

Původní návrh ČSÚ: 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.   
Znění odstavce 2, písm. d) se změní takto: 
„S trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 
dnů na území České republiky.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. Nadále trváme na připomínce. V případě, že by při 
výkonu činnosti sčítacího komisaře porušila osoba 
s přechodným pobytem na území ČR některou 
z povinností uložených jí zákonem, byl by její postih 
velmi problematický, respektive prakticky nemožný. 
Nepovažujeme za důvodné, aby měli být sčítacími 
komisaři i cizinci. Potřebnost zapojení cizinců v 
pozici sčítacích komisařů není objasněna ani v 
důvodové zprávě. Domníváme se, že nejvhodnější by 
bylo, aby sčítacími komisaři mohli být pouze státní 
občané ČR, případně občané EU pobývajících v ČR 
v režimu trvalého pobytu. Za akceptovatelné 
považujeme také, pokud by měli být sčítacími 
komisaři státní občané ČR a cizinci s povoleným 
trvalým pobytem na území ČR. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ KE STANOVISKU MV ze 
dne 11. 6. 2019 
Při zohlednění vyjádření Ministerstva vnitra a 
připomínky Odboru kompatibility Úřadu vlády, který 
varuje před možnou diskriminací občanů EU, 
navrhujeme následující úpravu textu ustanovení:  
 „(1) Sčítacím komisařem může být fyzická osoba, 
která 
a) je státním občanem České republiky, občanem 
jiného členského státu Evropské unie nebo 
občanem státu, který je smluvním státem Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru,  
b) je plně svéprávná, 
c) dosáhla věku nejméně 18 let, 
d) je bezúhonná, 
e) má dostatečnou znalost českého jazyka, případně 
menšinového jazyka, pokud je znalost menšinového 
jazyka pro provedení sčítání v jemu přiděleném 
sčítacím obvodu nezbytná.“ 
Jedná se o obdobnou formulaci podmínky jako je 
vymezena pro žadatele o přijetí do služebního 
poměru v § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 
Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, což 
považujeme vzhledem k rozsahu činností sčítacího 
komisaře za odpovídající. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 14. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

130. K § 19 odst. 4: 
Navrhujeme, aby si výpis z Rejstříku trestů orgán, který jmenuje sčítacího komisaře, obstaral sám. Není důvodu, 

aby toto bylo požadováno po sčítacím komisaři. Ohledně úpravy tohoto mechanismu odkazujeme na již účinnou úpravu 
například v § 26 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

VYSVĚTLENO. 
 Rozšíření možnosti vyžádat si výpis z evidence 
Rejstříku trestů pro účely pracovněprávní by bylo v 
rozporu s dosavadní koncepcí Rejstříku trestů, která 
je založena na tom, že opatřování výpisů z evidence 
Rejstříku trestů jiným subjektem, než osobou, které 
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se výpis týká, je povoleno v souvislosti s řešením 
protiprávního jednání (trestní nebo přestupkové 
řízení) nebo v souvislosti s prokazováním 
bezúhonnosti v rámci správního řízení (udělení 
licence, akreditace či jiného oprávnění, které je 
nezbytné k výkonu určité činnosti). O takový případ 
se zde nejedná.   
 
Také uváděná úprava ověřování bezúhonnosti podle 
§ 26 zákona č. 234/2014 Sb. se týká pouze státních 
zaměstnanců, kteří jsou ve služebním poměru, neplatí 
to však pro osoby, které jsou v pracovním poměru.  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Přestože se jedná o pracovněprávní vztah, máme za 
to, že s ohledem na skutečnost, že je příjemcem 
výpisu z Rejstříku trestů orgán veřejné moci, by zde 
neměly být pochybnosti o zajištění potřebných záruk 
při nakládání s informacemi zjištěnými z evidence 
Rejstříku trestů. Navrhujeme proto, aby si výpis 
z Rejstříku trestů orgán, který jmenuje sčítacího 
komisaře, obstaral sám. Ohledně právního zakotvení 
je možné se inspirovat zněním § 26 zákona č. 
234/2014 Sb. 
 
MV dne 5. 6. 2019 OD ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
USTOUPILO. 

131. K § 19 odst. 7: 
Požadujeme upřesnit, co je považováno za „jednání neslučitelné s postavením sčítacího komisaře“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Původní návrh ČSÚ na vypořádání: 
AKCEPTOVÁNO. 
V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se za větu 
„Tato úprava stanoví jako důvod pro jeho odvolání 
zjištění, že nevykonává řádně své povinnosti podle § 
20 (nově § 21) tohoto zákona, nebo se dopustil 
jednání neslučitelného s postavením sčítacího 
komisaře.“ vloží věta „Za jednání neslučitelné 
s postavením sčítacího komisaře je považováno 
takové jednání, které nevede ke ztrátě bezúhonnosti 
(ta je samostatným důvodem zániku funkce), avšak 
závažnost jehož následků na zákonem chráněný 
zájem (tj. úplnost a přesnost  výsledků sčítání) je 
natolik intenzivní, že brání tomu, aby sčítací komisař 
funkci nadále vykonával. Typicky půjde o excesy, 
které ohrožují důvěru veřejnosti, potažmo omezují 
její ochotu poskytnout požadované údaje (hrubé 
jednání sčítacího komisaře s respondenty, snaha o 
ovlivnění respondentů při vyplňování formuláře nebo 
užívání alkoholu při výkonu funkce apod.).  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
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NEAKCEPTOVÁNO. 
Nadále se domníváme, že by bylo vhodné v textu 
zákona alespoň obecně vymezit, jaké jednání je 
považováno za neslučitelné s postavením sčítacího 
komisaře (například se může jednat o „chování nebo 
jednání sčítacího komisaře, jímž ohrožuje důvěru v 
odbornost jeho postupu nebo v průběh sčítání“).  
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 6. 6. 2019:  
AKCEPTOVÁNO.  
Text bude doplněn následovně: 
 „Za neslučitelné s postavením sčítacího komisaře se 
považuje takové chování nebo jednání, kterým sčítací 
komisař ohrožuje důvěru v odbornost jeho postupu 
nebo v průběh sčítání.“  
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 11. 6. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním.  

132. K § 22: 
Navrhujeme, aby bylo zakotveno zveřejnění výsledků sčítání ve formě tzv. otevřených dat ve smyslu § 3 odst. 11 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a aby příslušná datová sada 
byla zveřejněna prostřednictvím národního katalogu otevřených dat dle § 4c citovaného zákona. Pojem „otevřené formáty“  
se jeví jako příliš neurčitý. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text tohoto paragrafu bude upraven: 
(2) Výsledky sčítání jsou dostupné na internetových 
stránkách Úřadu ve formě otevřených dat. 
Dále bude upraven text zvláštní části důvodové 
zprávy k tomuto ustanovení následovně: 
Za slova „Veškeré výstupy standardního zpracování 
sčítání lidu, domů a bytů budou zveřejněny 
na internetových stránkách ČSÚ“ se vloží slova „ve 
formátu otevřených dat podle ustanovení § 3 odst. 
11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

133. K § 23 odst. 1: 
Požadujeme, aby se přestupku dopustila též osoba, která zneužije údaje ze sčítání, se kterými se seznámila 

za jakýchkoliv okolností, obdobně, jako v odstavci 7 písm. b). V tomto směru bude nutné upravit nejen § 23, ale také do 
textu zákona doplnit odpovídající povinnost, která je znakem skutkové podstaty přestupku. Upozorňujeme, že tato 
povinnost byla na základě připomínky Ministerstva vnitra obsažena již ve věcném záměru zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Bude doplněna nová skutková podstata přestupku 
fyzické osoby: „zneužije údaje ze sčítání, se kterými 
se za jakýchkoli okolností seznámila.“ 
 
Současně bude doplněna odpovídající povinnost: 
„Pokud se fyzická soba za jakýchkoli okolností 
s údaji ze sčítání seznámí, nesmí je zneužít.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

134. K § 23 odst. 1 písm. c): 
Upozorňujeme, že nelze nalézt odpovídající povinnost, která je znakem skutkové podstaty přestupku. Bylo by 

vhodné ji doplnit například do § 14, který upravuje povinnosti jiných subjektů. Osoba zajišťující sběr nebo zpracování 
údajů ze sčítání je podle našeho názoru takovým subjektem. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ navrhuje upravit povinnost takto: „Česká pošta 
a Centrum sdílených služeb (dále jen „jiný subjekt“), 
jakož i jejich zaměstnanci a osoby v obdobném 
poměru zajišťující sběr nebo zpracování údajů ze 
sčítání, jsou povinni zajistit ochranu vyplněných 
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sčítacích formulářů a údajů v nich zaznamenaných a 
dále zpracovávaných před jejich odcizením, ztrátou, 
poškozením, zničením nebo jiným zneužitím. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

135. K § 23 odst. 7 písm. b): 
Upozorňujeme, že nelze nalézt odpovídající povinnost, která je znakem skutkové podstaty přestupku. Bylo by 

vhodné ji doplnit do § 20 upravujícího povinnosti sčítacího komisaře, nebo o tento zákaz rozšířit povinnost mlčenlivosti 
podle § 9.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ navrhuje v § 20 (nově § 21) dosavadní text 
označit jako odstavec 1 a dále do § 20 (nově § 21) 
vložit nový odstavec 2, který zní: „Sčítací komisař 
nesmí údaje ze sčítání, ani jiné informace, které 
v souvislosti se sčítáním nabyl, zneužít.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

136. K § 24: 
Obdobně jako v zákoně č 269/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 požadujeme upřesnit, že přestupky 

podle navrhovaného zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl správní 
delikt spáchán, popřípadě, v jehož správním obvodu má právnická osoba sídlo. Dále požadujeme stanovit, jaký úřad bude 
mít příslušnost projednávat přestupky spáchané osobami v zahraničí (např. § 12 odst. 3 a 4). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Upravený text:  
„Společná ustanovení“ 
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním 
obvodu byl přestupek spáchán, popřípadě, v jehož 
správním obvodu má právnická osoba sídlo.  
(2) V hlavním městě Praze projednává přestupky 
podle tohoto zákona úřad městské částí hlavního 
města Prahy, v jehož správním obvodu byl přestupek 
spáchán, popřípadě, v jehož správním obvodu má 
právnická osoba sídlo.  
(3) Přestupky spáchané povinnou osobou v zahraničí 
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností 
nebo úřad městské částí hlavního města Prahy, v 
jehož územním obvodu má povinná osoba trvalý, 
přechodný nebo jiný pobyt.  
 
Alternativní návrh: 
Namísto požadovaného upřesnění společného 
ustanovení, využít obecné úpravy místní příslušnosti 
obsažené v § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů. 
   
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 
Po posouzení alternativ doporučujeme ponechat 
pouze toto znění:  
„Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností.“ 
Ohledně projednávání přestupků spáchaných 
povinnými osobami v zahraničí i v případě přestupků 
spáchaných povinnými osobami na území ČR se 
použije § 62 zákona č. 250 /2016 Sb. jako obecná 
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právní úprava.  V tomto smyslu by bylo vhodné 
doplnit i důvodovou zprávu. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ: 
ČÁSTEČNÉ AKCEPTOVÁNO: 
„Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě 
Praze úřady městských částí hlavního města Prahy.“ 
 
Dne 5. 6. 2019 MV sdělilo, že k upravenému textu 
ohledně příslušnosti k projednávání přestupků 
nemá výhrady. 

137. K tezím některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona  
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021: 
 

1. V návaznosti na navrhovaný § 6 odst. 6 písm. b) nepovažujeme za dostatečně konkrétní návrh tezí některých 
ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 týkajících se 
způsobu identifikace prostřednictvím elektronicky čitelného dokladu, a to i s přihlédnutím k tomu, že stále existuje 
skupina cca 40 000 občanů, kteří elektronicky čitelný doklad nemají. Je otázkou, jak budou identifikovány osoby, 
které nepředloží elektronicky čitelný identifikační doklad. Dále je nutné specifikovat, jaký bude rozsah údajů, který 
budou předkládat osoby, které předloží elektronicky čitelný identifikační doklad, a rozsah údajů u osob, které jej 
nemají. 

AKCEPTOVÁNO. VYSVĚTLENO. 
Návrh bude upraven. Pro přístup k elektronickému 
formuláři bude vždy vyžadováno uvedení 
existujících identifikačních údajů (typ a číslo 
elektronicky čitelného dokladu a datum narození), 
případně prokázání totožnosti podle jiného právního 
předpisu, pokud respondent tuto formu upřednostní 
(případně pokud nedisponuje elektronicky čitelným 
dokladem evidovaným v základním registru 
obyvatel).  
 
Důvodem ověření údajů není nutnost prokazovat 
totožnost osoby vyplňující elektronický formulář, ale 
snížení rizika vytváření fiktivních domácností, resp. 
strojově zakládaných formulářů (ověření existence 
identifikačních údajů je analogií předávání listinného 
formuláře do domácnosti – sčítací komisař neověřuje 
totožnost osoby, které formulář předává, ale má 
jistotu, že jej předává skutečné osobě). 
 
V případě sdílení přístupu k elektronickému 
formuláři bude zajištěno, že osoba přistupující 
k formuláři po zadání identifikačních údajů nebude 
mít přístup k informacím, které byly vyplněny na 
základě ověření identifikačních údajů jiné osoby. 
 
ČSÚ až do nabytí účinnosti zákona nebude 
disponovat cenzovým informačním systémem, do 
něhož by mohl převzít a analyzovat míru nejistoty při 
ověřování typu a čísla dokladu v kombinaci s datem 
narození (např. bezpečnostní aspekty či riziko 
opožděných aktualizací, které by mohly 
respondentům s novým dokladem znemožnit online 
sčítání). Z toho důvodu ČSÚ nenavrhuje v tuto chvíli 
ukotvit konkrétní výčet ověřovaných údajů v zákoně.  
 
Text § 16 (nově § 17) odst. 2 bude upraven 
následovně: 
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„Sčítací formulář v elektronické podobě je 
zpřístupněn na základě ověření existence 
identifikačních údajů fyzické osoby podléhající 
sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle 
zákona o elektronické identifikaci nebo jiného 
právního předpisu umožňujícího elektronickou 
identifikaci a ověření existence adresy místa 
obvyklého pobytu.“ 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

138. 2. V tezích dále není uveden způsob ověřování oprávnění přístupu ke sčítacím formulářům a případné dopady tohoto 
procesu na jiné informační systémy veřejné správy. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text § 16 (nově § 17) odst. 2 bude upraven 
následovně: 
 „Sčítací formulář v elektronické podobě je 
zpřístupněn na základě ověření existence 
identifikačních údajů fyzické osoby podléhající 
sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle 
zákona o elektronické identifikaci nebo jiného 
právního předpisu  umožňujícího elektronickou 
identifikaci a ověření existence adresy místa 
obvyklého pobytu.“ 
 
V případě, že respondent zvolí možnost ověření 
existence zadaných údajů (nikoliv prokázání 
totožnosti podle jiného právního předpisu), ověření 
proběhne vůči údajům v cenzovém informačním 
systému, dopad na jiné ISVS tak nebude žádný. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
MV souhlasí s vypořádáním. 

139. Doporučující připomínky: 
 
Obecně k archivaci dat: 

Navrhovaný normativní text neobsahuje ustanovení, které by se vypořádalo s kolizní situací mezi povinností 
uloženou Českému statistickému úřadu v § 8 navrhovaného zákona (povinnost „vymaž a znič“) a povinností uloženou 
Českému statistickému úřadu v § 3 odst. 1 zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, („uchovej a umožni výběr“). V dané situaci považujeme za vhodné po stanovení jednotlivých 
entit, které budou navrženy k předání a trvalému uložení v Národním archivu (srov. sčítání v roce 2011 a při zachování 
principu „nepřímé identifikace“) určit, zda se na zbylá data určená k postupu „vymaž a znič“ vztahuje zákon  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či zda se na ně 
bude vztahovat nějaká forma výjimky z povinnosti „uchovej a umožni výběr“. Znovu opakujeme, že ve smyslu obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů jak statistika, tak archivnictví konzumují přímou výjimku z práva být zapomenut v čl. 17 
odst. 3 písm. d), tedy že „vymaž a znič“ z hlediska ochrany osobních údajů nemá přednost před povinnostmi vyplývajícími 
z archivního zákona. 

VYSVĚTLENO. 
ČSÚ bude postupovat při ochraně důvěrných 
statistických údajů podle předpisů upravujících 
statistickou důvěrnost, a to podle zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 o evropské statistice, v platném 
znění. Anonymizované údaje předá ČSÚ Národnímu 
archivu, blíže viz vypořádání připomínek č. 5 (97) a 
6 (98). 
 
 

140. K § 6 odst. 7 písm. c): 
Není zřejmé, z jakého důvodu by měly být údaje o zdravotním pojištění ze strany Českého statistického úřadu 

využívány, a který z účelů sčítání vymezený v § 1 odst. 2 návrhu zákona je tímto naplňován. V tomto směru není nijak 
instruktivní ani důvodová zpráva. Upozorňujeme, že v předchozím sčítání údaje o zdravotním pojištění zjišťovány nebyly, 
přičemž tyto údaje neukládá zjišťovat ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů 

VYSVĚTLENO.  
Za osoby s místem obvyklého pobytu se podle 
nařízení počítají pouze osoby bydlící na příslušném 
území alespoň 12 měsíců. Abychom mohli tuto 
množinu osob na území ČR definovat, a tedy zajistit 
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a bytů. Doporučujeme tedy navrhované ustanovení vypustit, nebo potřebu zjišťování těchto údajů dostatečně odůvodnit. 
V případě zachování navrhovaného ustanovení doporučujeme upřesnit rozsah využívaných údajů odkazem na konkrétní 
odstavec § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
 

požadovanou kvalitu zjištěného ukazatele, 
potřebujeme i informaci, zda osoba skutečně na 
území republiky pobývá (je známou skutečností, že 
v registru obyvatel je vedeno i několik set tisíc 
občanů ČR, kteří se ve skutečnosti na území ČR 
nezdržují). K tomu nám poslouží i údaje o tom, zda 
je osoba v ČR přihlášena ke zdravotnímu pojištění. 
Osoby, které odjíždějí na delší dobu do zahraničí, se 
v ČR odhlašují ze zdravotního pojištění. Proto 
budeme přebírat z VZP, která vede centrální registr 
pojištěnců, základní identifikační údaje o osobě a 
údaj o tom, zda je či není přihlášena ke zdravotnímu 
pojištění v ČR. I na základě této informace 
rozhodneme o tom, zda příslušná osoba bude 
započtena do souboru osob s obvyklým pobytem 
v ČR.  
 
 

141. K § 7 písm. a) bodu 4: 
Slovní spojení „obvyklé bydliště v době narození“ požadujeme nahradit vhodnější formulací, neboť bydliště v době 

narození může být právě jedno. Upozorňujeme, že při sčítání v roce 2011 bylo zjišťováno bydliště matky v době narození. 
 

VYSVĚTLENO.   
Pojem „Obvyklé bydliště…“ je záměrně užit (pro 
údaje zjišťované na formuláři) shodně v § 7 (nově § 
8) písm. a) bodech 4, 5 a 6, aby bylo zřejmé, že jde o 
stejný koncept bydliště, ale v různých časových 
okamžicích. Toto bydliště může být právě jedno a 
bude deklarováno na formuláři povinnou osobou. 
Formulace ze sčítání 2011 „bydliště matky v době 
narození“ byla vyhodnocena jako méně vhodná. Při 
minulém sčítání totiž nebyla respondenty vždy 
správně chápána a byla zaměňována s místem, kde 
bydlela jejich matka, když se narodila. 
 
 

142. K § 7 písm. b): 
1. Popis údajů „číslo nebo jiné určení bytu“, „způsob bydlení“ a „obydlenost bytu“ považujeme za neurčitý 

a navrhujeme jeho zpřesnění. 
 

VYSVĚTLENO.  
Popis konkrétních údajů je metodická záležitost, 
kterou není možné řešit v návrhu zákona. Popis bude 
zřejmý ze vzoru formuláře, který bude upraven 
vyhláškou.  
 
 

143. 2. U zjišťování údaje o energii používané k vytápění, který je odlišným údajem od údaje o způsobu vytápění, není ani 
z důvodové zprávy zřejmé, jak tento údaj zjistí osoby bydlící v domech vytápěných dálkově. Lze předpokládat, 
že jim není známa energie (surovina) k výrobě jim dodávaného tepla použitá. 
 

VYSVĚTLENO.  
Způsob, jak budou vyplňovány jednotlivé údaje, je 
metodická záležitost, kterou není možné řešit 
v návrhu zákona. 
 
 

144. 3. Domníváme se, že by zjišťování vztahů mezi osobami žijícími v bytě mělo být omezeno toliko na příbuzenské 
a obdobné vztahy (nikoli osobní nebo mezilidské vztahy). 

 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
 

145. K § 9 odst. 3: 
Upozorňujeme, že v § 7 písm. a) bodě 2 je použita formulace „jméno, popřípadě jména a příjmení“, zatímco v § 9 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
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odst. 3 pouze „jméno a příjmení“.  V § 13 odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 a § 18 odst. 7 je užíván pouze pojem „jméno“. 
Doporučujeme používanou terminologii sjednotit. 
 

ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 
 

146. K § 10 odst. 1: 
S ohledem na to, že údaj o národnosti není povinně vyplňovaným údajem, doporučujeme stanovit, že povinnost poskytnout 
údaje je splněna přesným a úplným zápisem údajů uvedených v § 7, vyjma údaje uvedeného v § 7 písm. b).  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

147. K § 11 odst. 2: 
Ministerstvo vnitra vítá snahu předkladatele o promítnutí závěrů usnesení vlády č. 391 z 19. června 2018. Navržené 

legislativní řešení, v němž se výslovně hovoří o dvou konkrétních státních podnicích, však nepovažujeme za vhodné. 
Připomínáme, že zmiňované usnesení vlády ve svém článku II. bodu 3 předpokládá spolupráci mezi Českým statistickým 
úřadem a Českou poštou, s. p. na základě smlouvy a za podmínky, že to bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže 
stanovenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Explicitní stanovení povinnosti spolupracovat s konkrétními státními 
podniky tak výrazně překračuje popsaný záměr vlády. Z legislativního hlediska doplňujeme, že takto koncipované 
ustanovení je v rozporu s pojetím zákona jako obecné normy. Navrhujeme ustanovení formulovat obdobným způsobem, 
jenž byl již použit v případě výběru provozovatele informačního systému datových schránek, kde byla Česká pošta, s. p. 
prostřednictvím zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pověřena jeho 
provozováním. Obdobnou úpravu pak navrhujeme i ve vztahu ke Státní pokladně, Centru sdílených služeb, s. p. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona předpokládá, že úkoly subjektů, jejichž 
účast na sčítání je založena na principu horizontální 
spolupráce, budou vymezeny ve smlouvě 
(smlouvách), která spolupráci mezi oběma 
smluvními stranami (veřejnými zadavateli) zakládá. 
Podle § 12 ZZVZ se jejich spolupráce řídí pouze 
ohledy souvisejícími s veřejným zájmem – tj. 
zájmem na řádném provedení SLDB 2021. 
  
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 31. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Viz stanovisko k připomínce č. 116. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ KE STANOVISKU MV ze Viz 
vypořádání připomínky č. 116. 
 
VYJÁDŘENÍ MV ze dne 14. 6. 2019: 
MV považuje připomínku za vysvětlenou. 

148. K § 17 odst. 2: 
Doporučujeme vyjasnit, zda se jedná o kontaktní místo veřejné správy ve smyslu § 8a zákona č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo o jiné 
kontaktní místo.  
 

VYSVĚTLENO. 
 Nejde o kontaktní místo veřejné správy ve smyslu 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy. Jde o místo, které vytvoří Česká 
pošta na vybraných pobočkách, na kterých budou 
moci respondenti získat sčítací formuláře, pomohou 
jim tam s vyplněním formuláře nebo tam budou moci 
sčítací formuláře odevzdat. Do důvodové zprávy 
doplníme tuto informaci.  
 
 

149. K § 26: 
Doporučujeme slova „statutárním městům“ vypustit pro nadbytečnost, neboť jsou také obcemi. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven takto: 
„K financování výdajů souvisejících se sčítáním 
budou Úřadu, ústředním správním úřadům, obcím, 
hlavnímu městu Praze a městským částem hlavního 
města Prahy ze státního rozpočtu podle jiného 
právního předpisu poskytovány účelově přesunuté 
prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.“ 
 
 

150. Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
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K § 1 odst. 1 písm. b): 
V souladu s § 1 odst. 1 správního řádu doporučujeme slovo „úřadů“ nahradit slovem „orgánů“. 

 

 
 

151. K § 2: 
Čárku mezi slovy „fondu, k“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

152. K § 5 odst. 3 písm. b): 
1. Termín „obvyklé bydliště“ navrhujeme nahradit termínem „místo obvyklého bydliště“ a tuto změnu provést v celém 

navrhovaném předpise.  
 

VYSVĚTLENO. 
Pro údaje zjišťované na formuláři je záměrně užito 
odlišného, extenzivnějšího pojmu obvyklé bydliště, 
zatímco pojem obvyklý pobyt, resp. místo obvyklého 
pobytu osoby odpovídající definici ve zmíněném 
Nařízení ES bude představovat až odvozený údaj 
(odvozený mj. z údajů uvedených na formuláři). 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 7. 2019: 
Text návrhu zákona byl upraven podle  nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a 
bytů. V souladu s čl. 2  výše uvedeného nařízení je 
používán pojem „místo obvyklého pobytu“. 

153. 2. Odkaz na poznámku pod čarou č. 8 doporučujeme uvést na prvním místě výskytu pojmu „místo obvyklého 
bydliště“. 

 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 
 

154. K § 6 odst. 6 písm. a): 
V použité citaci doporučujeme vypustit text „č. 89/1995 Sb.,“ a ponechat pouze slovní citaci ustanovení jako je 

tomu v § 6 odst. 7 návrhu. Obdobně navrhujeme upravit také odstavec 6 písm. c), odstavec 8 a § 22 odst. 1. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 
 

155. K § 10 odst. 1: 
Slovo „body“ doporučujeme nahradit slovem „bodů“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

156. K § 11 odst. 3: 
Navrhujeme opravit chybný odkaz na ustanovení a text „§ 12 odst. 2 až 5“ nahradit textem „§ 12 odst. 1 až 4“. Tuto 

připomínku uplatňujeme také k § 17 odst. 5, § 18 odst. 5 a 6, § 20 písm. g) a § 21 odst. 1. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

157. K § 12 odst. 4: 
Čárku mezi slovy „republice, a“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť se jedná o slučovací poměr. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

158. K § 14: 
Mezi slova „souvisejících a“ doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
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159. K § 18 odst. 6: 
Navrhovaný zákon vymezuje sčítací obvody, kterými jsou standardní sčítací obvody, samostatné sčítací obvody a resortní 
sčítací obvody. Doporučujeme tedy upřesnit formulaci použitou v navrhovaném ustanovení a slova „V ostatních sčítacích 
obvodech“ nahradit slovy „Ve standardním sčítacím obvodu“. 
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
V § 18 ( nově § 19) odst. 6 a v § 19 (nově § 20) odst. 
4 bude termín „ostatní sčítací obvod“ nahrazen 
pojmem „standardní sčítací obvod“. 
 
 

160. K § 19: 
1. V odstavci 4 navrhujeme mezi slova „měsíců a“ vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

161. 2. V odstavci 5 písm. a) a b) doporučujeme čárku před slovem „nebo“ vypustit pro nadbytečnost. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

162. 3. Doporučujeme upřesnit formulaci použitou v odstavci 5 písm. c) a slova „ostatní sčítací obvody“ nahradit slovy 
„standardní sčítací obvod“. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
V § 18 (nově § 19) odst. 6 a v § 19 (nově § 20) odst. 
4 bude termín „ostatní sčítací obvod“ nahrazen 
pojmem „standardní sčítací obvod“. 
 
 

163. 4. S ohledem na legislativní praxi navrhujeme v odstavci 6 na konec písmene d) vložit slovo „nebo“, neboť se jedná 
o alternativní výčet. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

164. K § 20 písm. c): 
Doporučujeme opravit použití čárek v ustanovení a slovo „, a“ nahradit slovem „a,“. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

165. K poznámce pod čarou č. 6: 
Mezi slova „registrech ve“ doporučujeme vložit čárku. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 

166. Příloha k připomínkám Ministerstva vnitra 
 
Předaná data k trvalému uložení v Národním archivu ze Sčítání 2011 včetně další anonymizace před zpřístupněním 
v archivu. 
 

Sčítací list osoby Předaná data do 
Národního archivu Zpřístupnění 

Číslo bytu     
IDOP     
Číslo domu     
Pořadové číslo budovy     
Okres     
Kód okresu     

BEREME NA VĚDOMÍ. 
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Obec     
Poštovní směrovací číslo     
Část obce     
Sčítací obvod     
Ulice     
Číslo orientační     
Příjmení     
Jméno     
Rodné číslo     
Den narození     
Měsíc narození     
Rok narození     
Pohlaví     
Státní občanství     
Bydliště v rozhodný okamžik 
Okres     
Obec     
Číslo popisné     
Číslo orientační     
Část obce     
Ulice     
Bydliště jeden rok před sčítáním 
Okres     
Obec     
Bydliště matky v době narození 
Okres     
Obec     
Rodinný stav     
Registrované partnerství     
Mateřský jazyk     
Národnost     
Náboženská víra     
Nejvyšší ukončené vzdělání     
Obor vzdělání     
Počet živě narozených dětí celkem     
Počet živě narozených dětí v současném 
(posledním) manželství     
Ekonomická aktivita     
Zaměstnání     
Postavení v zaměstnání     
Odvětví ekonomické činnosti     
Místo pracoviště nebo školy 
Okres     
Obec     
Číslo popisné     
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Číslo orientační     
Ulice     
Dopravní prostředek     
Doba trvání dojížďky/docházky     
Frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo 
školy     

 

11. Ministerstvo zahraničních 
věcí 
Č. j. 108122/2019-OPL 
eKLEP: 01.04.2019 
 
e-mail: 01.04.2019 
Mgr. Monika Pospíchalová 
odbor právně legislativní  
 
tel.: 22 418 2420 
e-mail: 
Monika_Pospichalova@mzv.cz  
 
 
 

167. I. K textu návrhu zákona: 
1) V § 17 odst. 5, § 18 odst. 5 a 6, § 20 písm. g) a § 21 odst. 1 se doporučuje text „§ 12 odst. 2 až 5“ nahradit textem „§ 12 
odst. 2 až 4“, protože v návrhu zákona má § 12 pouze čtyři odstavce. 
2) V § 28 se doporučuje, v souladu článkem 53 odst. 1 písm. a) bod 4 legislativních pravidel vlády, vypustit slovo „dni“. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 

168. II. K materiálu „Teze některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021“: 
1) V první větě je třeba odkaz na § 28 nahradit odkazem na § 27 (zmocnění k vydání prováděcích předpisů). 
2) V bodu 3 (vzor průkazu sčítacího komisaře) ve druhé větě je třeba odkaz na § 22 odst. 1 písm. c) zákona nahradit 
odkazem na § 20 písm. c) zákona. 

13. Ministerstvo zemědělství 
Č. j. 13276/2019-MZE-11192 
eKLEP: 29.03.2019 
 
vypracoval: JUDr. Milan 
Cikánek  
tel.: 221 812 602 
e-mail: milan.cikanek@mze.cz 
 
 
 
 

169. Zásadní připomínky: 
 
1) K § 22 
Požadujeme, aby v § 22, který upravuje zpřístupnění výsledků sčítání, bylo zakotveno, že výsledky zveřejněny budou, 
avšak v obecné statistické rovině za obvody, aby bylo nade vši pochybnost zřejmé, že vyjma ČSÚ nebudou nikomu 
zpřístupněny konkrétní vyplněné formuláře za konkrétní jednotlivé fyzické osoby ani domácnosti. Mělo by být rovněž 
zakotveno, že takové informace s ohledem na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí nelze nárokovat ani v rámci 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

VYSVĚTLENO. 
Výsledky sčítání se rozumí již výsledné statistiky, 
které jsou zcela anonymní, tj. bez osobních údajů, a 
ČSÚ je zveřejní ve formátu otevřených dat podle 
ustanovení § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Získání těchto údajů podle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím není vyloučeno. 
 
VYJÁDŘENÍ MZE ze dne 21. 5. 2019: 
MZE souhlasí s vypořádáním. 

170. 2) K § 19 odst. 4) 
K formě prokázání (i sčítacího komisaře navržené v § 19 odst. 4) požadujeme, aby u státních občanů České republiky 
ověřoval jejich bezúhonnost přímo Český statistický úřad. Úřad si vyžádá k ověření bezúhonnosti sčítacího komisaře výpis 
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předestřené řešení požadovat po všech 
sčítacích komisařích aktivní fyzické doložení výpisu mladšího 3 měsíce, je ve správní praxi již překonané.  
 

VYSVĚTLENO. 
Rozšíření možnosti vyžádat si výpis z evidence 
Rejstříku trestů pro účely pracovněprávní by bylo v 
rozporu s dosavadní koncepcí Rejstříku trestů, která 
je založena na tom, že opatřování výpisů z evidence 
Rejstříku trestů  jiným subjektem, než osobou, které 
se výpis týká, je povoleno v souvislosti s řešením 
protiprávního jednání  (trestní nebo přestupkové 
řízení) nebo v souvislosti s prokazováním 
bezúhonnosti v rámci správního řízení (udělení 
licence, akreditace či jiného oprávnění, které je 
nezbytné k výkonu určité činnosti). O takový případ 
se zde nejedná.   
 
VYJÁDŘENÍ MZE ze dne 21. 5. 2019: 
MZE souhlasí s vypořádáním. 
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171. Doporučující připomínky: 
 
1) Doporučujeme přehodnocení rozpočtu na sčítání lidu domů a bytů v roce 2021. Náklady v odhadované výši 
2,226 mld. Kč jsou nepřiměřenou zátěží pro daňové poplatníky a neodpovídají přínosům, které se od sčítání očekávají. 
Částka 2,226 mld. Kč odpovídá nákladům 216 Kč na každého obyvatele České republiky. V roce 2011 při posledním 
sčítání dosáhla částka na jednoho sečteného obyvatele výše 225 Kč. V současnosti se však počítá s výrazně vyšším online 
sčítáním (§ 16 návrhu zákona), terénní došetření s využitím sčítacích komisařů bude (§ 17 návrhu zákona) pouze 
doplňkovou formou. Online sčítání představuje zásadní úsporu.  
I při zohlednění inflace úspory reálných nákladů přepočtených na běžné ceny se zahrnutím inflace ve výši 22 % oproti 
sčítání v roce 2011 odpovídají předpokládanému vyššímu podílu elektronicky sečtených formulářů, alespoň 50 % oproti 
téměř 28 % v roce 2011 a obsahově redukovanému celoplošnému terénnímu došetření (redukce počtu zjišťovaných položek 
téměř o polovinu).  
 

VYSVĚTLENO. 
Dovolujeme si nesouhlasit s tvrzením, že 
rozpočtované náklady na SLDB 2021 neodpovídají 
přínosům, které se od sčítání očekávají. Odkazujeme 
přitom na kapitolu 1.2 v závěrečné zprávě RIA, kde 
je uveden výčet příkladů využití dat zjištěných ze 
sčítání včetně jejich významných praktických 
přínosů. 
Dále bychom chtěli zdůraznit, že rozpočtované 
výdaje na SLDB 2021 jsou rozložené do šestiletého 
období 2018 až 2023 a budou tak pokrývat veškeré 
náklady na jeho přípravu, provedení, zpracování i 
zveřejnění výsledků.  
Při sestavování návrhu rozpočtu SLDB 2021 
postupoval ČSÚ maximálně zodpovědně a v souladu 
s principy hospodárného, efektivního a účelného 
vynakládání finančních prostředků. Díky tomu se 
podařilo u plánovaných souhrnných výdajů na sčítání 
dosáhnout relativních úspor ve srovnání s náklady na 
sčítání v roce 2011 o více než pětinu. Větší úspoře 
brání zejména absence některých klíčových 
administrativních zdrojů dat jako je zejména registr 
bytů s evidencí a jednoznačnou identifikací všech 
bytových jednotek v ČR. Terénní došetření proto 
bude muset být provedeno znovu celoplošně pouze 
s redukcí o ty domácnosti, které se předtím sečtou 
elektronicky ve fázi online sčítání a sčítacím 
komisařům se podaří jejich byty v terénu 
jednoznačně identifikovat. To může být 
problematické zvláště v bytových domech bez 
zavedené a transparentní identifikace bytů či 
s odlišnou situací oproti katastru nemovitostí, jehož 
údaje o evidovaných bytových jednotkách plánujeme 
v rámci možností využít. Námi předpokládaná 50% 
účast v online sčítání proto automaticky neznamená, 
že sčítací komisaři při terénním došetření nebudou 
muset navštívit 50 % domácností sečtených 
elektronicky. Ve skutečnosti bude podíl vynechaných 
domácností vzhledem k výše popsaným problémům 
rozhodně menší. 
Z těchto objektivních důvodů nebylo možné nějak 
zásadně redukovat počty personálních kapacit pro 
realizaci terénních prací oproti minulému sčítání. 
Navíc při jejich plánování byla zohledněna negativní 
zkušenost ze SLDB v roce 2011, kdy byly počty 
sčítacích komisařů evidentně podhodnoceny, což se 
negativně odrazilo na způsobu provedení terénních 
prací. 
Ani redukce počtu zjišťovaných otázek 
prostřednictvím sčítacích formulářů se do výdajů na 
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terénní práce nijak pozitivně nepromítne, jelikož 
domácnosti podléhající terénnímu došetření musí 
sčítací komisař tak jako tak navštívit za účelem 
distribuce sčítacího formuláře a případně i jeho 
následného sběru. Sčítací formulář s domácností však 
automaticky nevyplňuje, proto obsahová redukce 
formuláře nemá na délku návštěvy komisaře u 
domácnosti žádný vliv. 
Důraz na online sčítání jako na primární kanál sběru 
na druhé straně přináší i dodatečné výdaje na vývoj a 
zprovoznění příslušných aplikací pro zpřístupnění a 
vyplnění elektronického sčítacího formuláře (pro 
zvýšení komfortu respondentů a maximálního využití 
potenciálu online sčítání se plánuje jak webová, tak 
mobilní aplikace), vybudování informačního systému 
pro uložení sebraných dat a jejich propojení s daty 
z administrativních zdrojů, včetně splnění přísných 
požadavků na jejich zabezpečení.  
Z výše popsaných důvodů jsme proto přesvědčeni, že 
navrhovaný rozpočet SLDB 2021 je za současných 
podmínek z hlediska dosažených úspor maximem, 
kterého bylo možné dosáhnout. 

172. 2) K § 4 odst. 1 písm. b) 
Podle § 4 odst. 1 písm. b) návrhu zákona sčítání podléhá „každá fyzická osoba, která je na území České republiky 
v rozhodný okamžik přítomna a nemá zde trvalý ani přechodný pobyt,“. Na druhou stranu § 4 odst. 2 písm. b) návrhu 
zákona ze sčítání vyjímá „cizince, kteří jsou v rozhodný okamžik na území České republiky přítomni za účelem pouze 
jednorázové návštěvy.“ Ani v důvodové zprávě nejsou hranice obou skupin jasně vymezeny. Doporučujeme ustanovení § 4 
odst. 1 písm. b) návrhu zákona upravit, aby bylo zřejmé, o jakou skupinu osob se jedná, a to zejména ve vztahu 
k ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) návrhu zákona.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven v souladu s připomínkou.  
V odst. 1 bude text upraven např. takto: 
„každá fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna“ 
Text odst. 2, písm. b) bude upraven např. takto: 
„cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik na území 
České republiky přítomni za účelem krátkodobého 
pobytu do 90 dnů.“ 

173. 3) § 6 odst. 7 
Navrhujeme v § 6 odst. 7 návrhu zákona uvést další zdroje dat, s kterými bude ČSÚ při sčítání lidu, domů a bytů pracovat. 
Důvodová zpráva na straně 25 jako další zdroje uvádí:  
• „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (vede Ministerstvo práce a sociálních věcí); 
• Sdružované údaje o žácích a studentech všech typů škol a údaje z rejstříku škol a školských zařízení (vede Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy); 
•Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení (vede Česká správa sociálního zabezpečení); 
•Automatizovaný daňový informační systém (vede Generální finanční ředitelství).“ 

I tyto administrativní zdroje by měly být zakotveny v zákoně, a to zejména s ohledem na transparentnost.  
 

VYSVĚTLENO. 
Využití administrativních zdrojů pro účely SLDB 
2021 je již legislativně ošetřeno jinými předpisy, 
konkrétně § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě a především článkem 17a nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 223/2009 ze 
dne 11. března 2009 o evropské statistice. Podle 
tohoto článku má již Úřad za stávajících podmínek 
právo na „rychlý a bezplatný přístup ke všem 
administrativním záznamům“. Limity využívání 
administrativních zdrojů jsou dány účelem, pro nějž 
jsou zpřístupněny, taxativním výčtem zdrojů v 
zákoně. Z tohoto důvodu považuje ČSÚ uvádění 
výčtu využívaných zdrojů a položek za nadbytečné.  
ČSÚ se plně ztotožňuje s požadavkem na 
transparentnost využívání osobních údajů, včetně 
údajů přebíraných z administrativních zdrojů. Pro 
zajištění transparentnosti však předpokládá využití k 
tomu existujících nástrojů, konkrétně registru práv a 
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povinností a služeb základních registrů, resp. služeb 
eGSB. 

174. 4) Důvodová zpráva označuje dotaz na národnost jako nepovinný údaj. Její obligatornost by byla v rozporu se svobodami 
zaručenými ústavním pořádkem ČR. 
Navrhujeme, aby skutečnost, že se jedná o nepovinnou otázku, byla explicitně vyjádřena přímo v normativním textu. Stejně 
tak musí být označena ve sčítacím formuláři.  
 

VYSVĚTLENO. 
Nepovinnost údaje o národnosti vyplývá jednak 
z textu ustanovení paragrafu upravujícího povinnosti 
fyzických a právnických osob, jednak z textu 
ustanovení upravujícího přestupky. Uvedená 
ustanovení budou upravena v souladu 
s připomínkami jiných připomínkových míst tak, aby 
bylo jasné, že údaj o národnosti není povinný. Návrh 
sčítacího formuláře bude součástí prováděcího 
právního předpisu. 

175. 5) Navrhujeme v textu zákona nebo alespoň v důvodové zprávě uvést, že vlastník domu umožní sčítacímu komisaři přístup 
do domu, avšak nikoliv do jednotlivých bytových resp. nebytových jednotek. Takový požadavek již přesahuje možnosti 
výkonného orgánu Společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Uvedená úprava by se měla promítnout rovněž 
do § 23 odst. 4), který upravuje přestupky vlastníka domu.  
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
V návrhu zákona je ve vymezené povinnosti pro 
vlastníka domu jednoznačně upraven pouze přístup 
k jednotlivým bytům v domě, o umožnění přístupu 
do bytových jednotek se vůbec neuvažuje.  
Smyslem této povinnosti pro vlastníka domu je 
umožnit sčítacím komisařům přístup k těm bytům 
v domě, které se nacházejí na jednotlivých podlažích 
za uzamčenými dveřmi. Bez tohoto opatření nebudou 
sčítací komisaři schopni v těchto domech řádně 
provést terénní došetření. Pro vyloučení případných 
pochybností však do důvodové zprávy k tomuto § 
bude doplněno, že se povinnost týká jen umožnění 
přístupu do domu a na jednotlivá podlaží s byty, 
nikoliv do jednotlivých bytových jednotek. 

176. 6) K předkládací zprávě 
Dáváme na zvážení, zda je vhodné, aby s výsledky kromě vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovišť, operovala 
rovněž komerční sféra, konkrétně v rámci analýz podnikatelských záměrů a marketingu, jak uvádí předkládací zpráva.  
Domníváme se, že výsledky mají sloužit k souhrnným statistickým údajům, veřejným demografickým analýzám, vážení 
hlasů v mezinárodních organizacích, avšak k využití komerční sférou a marketingem by docházet nemělo. Je třeba zejména 
vycházet ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů a souladu s povinnostmi zavedenými GDPR. 
 

VYSVĚTLENO.  
Jedná se pravděpodobně o nepochopení, údaje budou 
poskytovány v podobě agregovaných výsledků, v 
žádném případě nebudou poskytovány osobní údaje, 
na které se vztahuje GDPR. Tyto výsledky (stejně 
jako výsledky ostatních statistik) ČSÚ zveřejňuje na 
svých stránkách, není možné ani účelné zabránit 
jejich využívání komerční sférou. Využívání 
statistických informací ze sčítání komerční sférou lze 
spíše vítat, protože tyto informace mohou významně 
podpořit rozhodovací procesy v řadě oblastí 
ekonomiky. Investice představovaná náklady na 
sčítání se tím významně zefektivňuje. 

177. 7) K tezím  
Teze, dokument č. VI., odkazuje pro vydání prováděcí vyhlášky na § 28 návrhu zákona. Uvedený paragraf návrhu zákona 
však upravuje účinnost, správně má být odkaz na § 27 návrhu zákona.  

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 

14. Ministerstvo životního 
prostředí 
Č. j. MZP/2019/110/618 
eKLEP: 02.04.2019 
 
 
kontaktní osobou pro vypořádání 

178. Zásadní připomínky: 
 
1) Požadujeme v § 7 písm. b) doplnit jako bod 10 (a ostatní přečíslovat) „doplňkový zdroj vytápění“. 

 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
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zásadních připomínek je: 
Mgr. Pavel Gadas 
odbor ochrany ovzduší 
tel.: 267 122 266 
e-mail: pavel.gadas@mzp.cz  
 
a pro vypořádání doporučujících 
připomínek: 
Mgr. Tereza Machatová 
odbor legislativní  
tel.: 267 122 829 
tereza.machatova@mzp.cz  
 

které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
Oproti sčítání v roce 2011, kdy byly údaje za domy 
zjišťovány od respondentů prostřednictvím 
domovního listu, budou pro účely SLDB 2021 
přebírány z dostupných administrativních zdrojů dat. 
Rozsah zjišťovaných údajů za domy nebude oproti 
sčítání 2011 nijak redukován.  
Údaje za byt pro účely SLDB 2021 není možné 
naplnit z žádného dostupného administrativního 
zdroje dat. Na sčítacím formuláři bude stejně jako na 
bytovém listě z roku 2011 zjišťován 
převládající/převažující způsob vytápění bytu. 
Přidání dalších údajů mezi zjišťované údaje za byt 
prostřednictvím sčítacích formulářů (do § 7 (nově § 
8), písmeno b) by bylo v rozporu s výše uvedeným 
usnesením i se snahou snížit administrativní zátěž 
respondentů (jeden ze základních principů 
navrhovaného sčítání). S ohledem na tuto skutečnost 
ČSÚ naopak navrhl, aby některé údaje za byt (např. 
teplá voda), šetřené při sčítání v roce 2011, nebyly 
při SLDB 2021 zjišťovány vůbec (redukce počtu 
otázek na sčítacím formuláři). 
Dle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat).   
 
Závěr z jednání se zástupci MŽP ze dne 29. 5. 
2019:  
VYSVĚTLENO. 
Zástupci ČSÚ (sekce demografie a sociálních 
statistik) vysvětlili, že návrh zákona počítá se 
zjišťováním způsobu vytápění a energie používané 
k vytápění u každého bytu, což v podstatě pokrývá 
požadavky MŽP. Aby toto pokrytí bylo co nejširší, 
bylo dohodnuto, že ČSÚ bude spolupracovat s MŽP 
při tvorbě vyhlášky, která bude definovat vzory 
sčítacích formulářů a znění konkrétních otázek na 
formulářích. MŽP požaduje zjišťovat nejen 
převažující, ale i doplňkový zdroj energie používaný 
k vytápění. 
 
VYJÁDŘENÍ MŽP ze dne 6. 6. 2019: 
MŽP souhlasí s vypořádáním. 
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179. 2) Vzhledem k úplnému zrušení domovního listu bude nutné rozšířit varianty odpovědí v současných bodech 9) a 10), 
a to tak, aby korespondovaly z původně získanými informacemi za domy z roku 2011, resp. tyto informace ještě rozšířit. 
V důsledku absence bytového listu je jedinou možností zajistit informaci o společných kotelnách z úrovně jednotlivých 
bytů. 

 

VYSVĚTLENO. 
Údaje za domy, které byly zjišťované při sčítání v 
roce 2011 prostřednictvím domovního listu, budou 
pro účely SLDB 2021 přebírány z dostupných 
administrativních zdrojů dat. Rozsah zjišťovaných 
údajů za domy nebude oproti sčítání 2011 nijak 
redukován. 
Příprava variant odpovědí při zjišťování způsobu 
vytápění (§ 7 (nově § 8) písm. b, bod 9.) a energie 
používané k vytápění (§ 7 (nově § 8) písm. b, bod 
10.) je především metodickou záležitostí, která 
nepatří do návrhu zákona, nicméně předpokládáme, 
že získaná data ze SLDB 2021 budou korespondovat 
s informacemi za domy z roku 2011. 
 
Závěr z jednání se zástupci MŽP ze dne 29. 5. 
2019:  
VYSVĚTLENO. 
Souvisí s vypořádáním předchozí připomínky. 
 
VYJÁDŘENÍ MŽP ze dne 6. 6. 2019: 
MŽP souhlasí s vypořádáním. 

180. 3) Doplnit informaci o stáří bytu. 
 
Odůvodnění k zásadním připomínkám: Odstranění samotného formuláře na domy vnímáme jako velmi problematické 
a data, která z tohoto statistického zjišťování používáme, nejsou v žádném případě nahraditelná daty z administrativního 
zdroje dat. Jednou z velmi důležitých informací pro námi prováděné výpočty je informace o stáří domu, ze kterého se 
vyvozuje předpokládaná potřeba tepla a která následně v novém zákoně chybí.  
 
Data o zdrojích tepla, která jsou získávána ze sčítání lidu, domů a bytů, představují pro MŽP zásadní zdroj informací, bez 
kterých není možné správně zhodnotit situaci týkající se kvality ovzduší, emisních stropů či nastavení dotačních programů. 
Vytápění domácností se stává nejvýznamnějším sektorem z hlediska emisí některých znečišťujících látek (roste podíl 
domácností na celkové emisí částic PM2,5, těkavých organických látek, benzo(a)pyrenu). Vyhodnocení např. povinnosti 
plnění národních emisních stropů je prováděno výhradně na základě statistických dat získaných v rámci šetření SLDB 
s případnou korekcí sčítání ENERGO. Podrobnější informace ze statistického šetření ENERGO je přitom nutné 
extrapolovat do celého území ČR právě s využitím údajů získaných v rámci SLDB. 
 
Současné administrativní zdroje dat pro MŽP, vzhledem k jejich častému nedostatečnému vyplnění či chybám, 
nepředstavují použitelné zdroje dat pro námi zpracovávané výstupy. 

 

VYSVĚTLENO. 
Údaje za domy, které byly zjišťované při sčítání v 
roce 2011 prostřednictvím domovního listu, budou 
pro účely SLDB 2021 přebírány z dostupných 
administrativních zdrojů dat. Rozsah zjišťovaných 
údajů za domy nebude oproti sčítání 2011 nijak 
redukován. Mezi zjišťovanými údaji za dům opět 
bude i období výstavby domu. 
 
Závěr z jednání se zástupci MŽP ze dne 29. 5. 
2019:  
VYSVĚTLENO. 
Měsíc a rok dokončení stavebního objektu 
postaveného po roce 2011 lze s vysokou mírou 
spolehlivosti získat z RÚIAN. U starších domů 
budou využity údaje o období výstavby nebo 
rekonstrukce zjištěné při minulém sčítání v roce 2011 
(tyto údaje jsou k dispozici a není proto důvod 
pokládat stejnou otázku uživatelům těchto domů 
znovu). 
VYJÁDŘENÍ MŽP ze dne 6. 6. 2019: 
MŽP souhlasí s vypořádáním. 

181. Doporučující připomínky: 
 

 1) K § 2 písm. d) k použitému pojmu „domácnost“. 
Zde se pojem domácnosti významově odchyluje od pojmu domácnosti, jak byl definován v § 115 tzv. starého občanského 
zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a jak je v právních předpisech a judikatuře běžně vykládán (a to i za platnosti tzv. nového 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Nelze použít stejnou definici jako v roce 2011, jíž 
byla v zákoně definována jen domácnost bytová. 
Obecnější definice domácnosti v zákoně pro příští 
sčítání zahrnuje kromě bytové domácnosti i fyzické 
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občanského zákoníku, který pojem domácnosti výslovně nedefinuje), tzn. „domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“. 
 
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. používal termín „bytová domácnost“, navrhujeme tento 
termín použít i v navrhovaném zákoně, neboť je to specifický pojem s vlastním definovaným významem, a tedy se 
odlišuje od standardně užívaného pojmu „domácnost“ a nevnáší do právních předpisů nejednotnost ve výkladu pojmů. 

 

osoby, které nebydlí v bytě, ale tvoří domácnost tím, 
že společně hospodaří (žijí společně, společně 
uhrazují náklady na své potřeby. Pro zpřesnění 
definice navrhujeme upravit text § 2 písm. d) (nově § 
3 písm. c)) tímto způsobem: "domácností fyzické 
osoby, které bydlí v jednom bytě; může jí být i jediná 
fyzická osoba, pokud v bytě bydlí sama. Dále se 
domácností rozumí fyzické osoby, které společně 
nebo samy bydlí v jiném typu obydlí, než je byt, 
vyjma fyzických osob, které žijí jako jednotlivci v 
zařízeních nebo jsou osobami bez přístřeší (osoba 
žijící mimo domácnost)." 

182. 2) K § 4 odst. 2 písm. b) k použitému pojmu „jednorázová návštěva“. 
Doporučujeme nahradit tento pojem jiným vhodnějším pojmem a ten podrobněji vyložit. 
 

     Není zřejmé, zda návštěvou se míní jakýkoli faktický pobyt na území ČR, ať už pracovní nebo jiný – doporučujeme 
opustit vágní a nepřiléhavý pojem „návštěva“ (tento se v právním řádu používá ve významu navštívit někoho, např. člena 
rodiny, umožnit návštěvu v zařízení aj.) a nahradit jej jiným užívaným pojmem. Dále není zřejmé, jak se budou 
hodnotit případy přerušovaného, střídavého nebo opakovaného pobývání na území ČR? Obecná část důvodové zprávy sice 
doplňuje, že se jedná o návštěvu, jejíž předpokládaná doba nepřesahuje jeden rok, ale ve zvláštní části důvodové zprávy se 
pak hovoří o vyloženě krátkodobých pobytech (turismus, pracovní cesta). Pokud nedojde k jednoznačnější úpravě, může to 
přinést mnohé výkladové a aplikační potíže. 

 

AKCEPTOVÁNO. 
Slova “pouze jednorázové návštěvy“ byla i v 
souvislosti s jinými připomínkami nahrazena slovy 
„krátkodobého pobytu do 90 dnů.“   

16. Úřad vlády České 
republiky:   
- Odbor kompatibility  
Č. j. 8596/2019-UVCR 
eKLEP: 29.03.2019 
 
ředitel odboru Mgr. Ing. Dušan 
Uher 
uher.dusan@vlada.cz 
tel. 296153577 
vypracovala: 
Mgr. Petra Procházková 
prochazkova.petra@vlada.cz 
 
 

183. 1) Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
 
Zhodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU je v LPV chápáno jako součást obecné části důvodové zprávy. Navrhujeme 
pro lepší orientaci adresáta textu relevantní prameny práva EU uvádět také společně v příslušné části důvodové zprávy, kde 
je lze standardně očekávat, nikoli pouze roztříštěně v rámci celého materiálu. 
 
Úmluva Rady Evropy č. 108 na str. 44 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace není předpisem EU. Nutno upravit. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
1) Předkladatel doplní do kapitoly E důvodové 
zprávy (cca str. 7) přehled pramenů práva EU. 
2) Předkladatel vypustí ze Závěrečné zprávy RIA 
(str. 44) z výčtu právních předpisů EU uvedenou 
úmluvu. 

184. 2) Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předloženého návrhu zákona se dotýkají především tyto právní akty EU: 
 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů a prováděcí 
úprava k tomuto nařízení:  
 

- prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické 
specifikace témat a jejich rozdělení, 
 
- 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) 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
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6 Čl. 2 písm. d) nařízení č. 763/2008: 
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; 

 

č. 763/2008, 
 
- prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017, kterým se provádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o zpracování a strukturu zpráv o kvalitě 
a technický formát pro předávání údajů, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010; 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení 
(ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se 
zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství, v platném znění; 
 
- nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice; 
 
- právní akty EU týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – zejména nařízení 
GDPR, tj. 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). 
 
Další právní akty uvádíme níže v textu stanoviska.  
 
Bereme na vědomí, že předkladatel jde nad rámec požadavků stanovených nařízení č. 763/2008, jde-li o osobní rozsah 
sčítání. Nařízení č. 763/2008 pracuje se zjišťováním údajů o obyvatelstvu s „místem obvyklého pobytu“ na území 
členského státu. Tento pojem je definován v čl. 2 písm. d) nařízení6 a dále v prováděcím předpise, konkrétně v příloze 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/543.  Navrhovaný zákon však používá jiné, širší kritérium – viz navrhovaný § 4 
zákona [odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b)], který obsahuje obdobnou formulaci jako § 5 zákona č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Předkladatel širší rozsah, obdobně jako u zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2011, stanoví úmyslně s vědomím toho, že ve vztahu ke Komisi/Eurostatu následně (i na základě získaných údajů) vykáže 
údaje o obyvatelstvu požadované nařízením. 
 

185. 3) Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Obecně: 
1. Upozorňujeme, že úvodní ustanovení v případě, že pracuje pouze s přímo použitelnými předpisy EU, má být 
koncipováno v souladu v čl. 48 odst. 2 LPV. Tj. má uvádět formulaci „Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské uniex)… “. V poznámce pod čarou je nutno uvádět všechny přímo použitelné akty EU, 
kterým je navrhovaný předpis přizpůsobován. Dále uvádíme, že nařízení jakožto právní akt EU, kterému se přizpůsobuje 
vnitrostátní právní řád, by měl být v úvodním ustanovení uváděn ve své úplnosti, tj. bez konkretizace ve vztahu 
k článkům 1. 
 
Dále navrhujeme, aby se předkladatel v rámci návrhu sjednotil na formě odkazů na přímo použitelné předpisy EU. V textu 
předpisu je legislativní zvyklostí odkazovat na nařízení za pomocí formulace obsahující slova (většinově) „podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie …“ s konkretizací, čeho se daný předpis EU týká/co upravuje. Předkladatel snadno 
nalezne příklady v jiných platných předpisech. Například oblast civilního letectví pracuje s nařízeními EU velmi hojně – 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude upraven (viz zaslaný výběr relevantních 
částí návrhu zákona § 1-8). 
 
VYJÁDŘENÍ OKOM dne 17. 5.2019: 
K zaslanému výběru: 
V poznámce pod čarou k úvodnímu ustanovení, 
v tomto návrhu poznámka pod čarou č. 1, se uvádí 
právní akty dle názvu v Úředním věstníku EU. Slova 
„a prováděcí úprava k tomuto nařízení“ nejsou 
součástí názvu nařízení č. 763/2008. Mají-li být 
uvedeny i prováděcí akty, je nutno je uvést výslovně, 
každý na samostatném řádku. 
Nařízení č. 223/2009 již bylo změněno. Navrhujeme 
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7 Jde zejména o národnost, mateřský jazyk, počet živě narozených dětí, frekvence dojížďky do zaměstnání nebo školy a dopravní prostředek využívaný k cestě do zaměstnání nebo školy.  

viz zákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Okrajově je v rámci návrhu předpisu možné ve formě pouhé 
poznámky naznačit jistou provazbu s právním aktem EU, aby byl předpis pro adresáta přívětivý, nemělo by se však jednat 
o právní akt EU pro daný vnitrostátní předpis stěžejní. 
 

v poznámkách uvádět s dodatkem „v platném znění“. 
V § 8 (nově § 9) navrhujeme doplnit název právního 
aktu o slova „o evropské statistice“ – souladně s § 6 
(nově § 7). 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 28. 5. 2019: 
AKCEPTOVÁNO.  
Text upraven podle připomínky. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 31. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

186. 4) 2. K věcnému rozsahu sčítání uvádíme, že předkladatel v rámci zvláštní části důvodové zprávy přiznává, v jakém míře 
jde nad rámec požadavků předpisů EU, jde-li o sčítání prostřednictvím sčítacích formulářů (navrhovaný § 7)7. Z návrhu 
však není zřejmé, zda budou dodrženy všechny požadavky stanovené vlastním nařízením - viz příloha nařízení č. 763/2008.           
Jde-li o údaje o fyzických osobách: rodinný stav, země/místo narození, státní občanství, postavení v zaměstnání, osoby, 
které žili v minulosti v zahraničí a rok jejich přistěhování do země sčítání, k jejich zjišťování prostřednictvím sčítacích 
formulářů nedochází. Je nutno potvrdit, že požadované údaje budou zjištěny jiným způsobem, tj. budou přebrány 
z administrativních zdrojů (navrhovaný § 6). U údajů o domech a bytech je obdobně nutno prokázat zajištění údajů: typ 
obydlených prostor, poloha obydlených prostor, byty podle typu domu, byty podle období výstavby domu a typ vlastnictví, 
jak je stanoví příloha nařízení č. 763/2008. V tomto smyslu jsme neidentifikovali, zda je v rámci sčítání nutno zjišťovat 
údaje o poloze bytu v domě, plynu či energii používané k vytápění uvedené v navrhovaném § 7 písm. b) bodech 6., 7. a 10. 
zákona. Žádáme vyjasnit. 
Tyto připomínky jsou zásadní.  
 

VYSVĚTLENO. 
Využití administrativních dat pro účely SLDB 2021 
nepřekročí rámec požadavků stanovených evropským 
nařízením 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů. Aby 
toto bylo zřejmé, navrhujeme upravit text tak, aby 
byla jasně formulována linka mezi nařízením 
223/2009 a nařízením 763/2008. Upravený text bude 
znít například: 
„Podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
evropské statistice má Úřad právo na rychlý a 
bezplatný přístup k údajům z informačních systémů 
veřejné správy a jiných zdrojů administrativních 
záznamů (dále jen „informační systém“) a na jejich 
využívání pro účely plnění příslušných předpisů 
Evropské unie vztahujících se ke sčítání.“ 
K poslední větě připomínky (nutnost zjišťování 
údajů) uvádíme, že zdůvodnění zjišťování těchto 
údajů nad rámec evropských předpisů bylo uvedeno 
ve věcném záměru zákona o SLDB na základě 
odsouhlaseného vypořádání obdobné připomínky 
OKOM k návrhu věcného záměru zákona. 
Zdůvodnění bylo následující: 
Poloha bytu v domě 
Údaj je nezbytný pro organizaci terénních prací 
SLDB, resp. pro rozpoznání bytů sečtených online, a 
tím určení bytů, v nichž bude nutné provést terénní 
došetření.  
Napojení bytu na plyn 
Údaj je nutný pro tvorbu územně plánovacích 
podkladů na základě vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 
Energie používaná k vytápění 
Pro plnění povinností plynoucích z evropských 
předpisů ke sčítání je údaj využíván jako specifikace 
přímo vyžadovaného údaje o způsobu vytápění bytu. 
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Údaj je však nezbytný zejména pro plnění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze 
dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném 
znění. 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 17. 5. 2019: 
Jak je uvedeno v připomínce, žádáme ujistit, že je 
zajištěno zjišťování vyznačených údajů. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 28. 5. 2019: 
VYSVĚTLENO. 
Vyznačené údaje v připomínce ÚV OKOM budou 
zjišťovány v rámci SLDB 2021.  
Konkrétně uvedené údaje týkající se osob budou 
zjišťovány z administrativních zdrojů. Údaje o 
rodinném stavu, zemi/místě narození, státním 
občanství, o osobách, které žily v minulosti 
v zahraničí a rok jejich přistěhování do země sčítání, 
budou získány z MV, ze Základního registru 
obyvatel, z Informačního systému evidence obyvatel 
a z Cizineckého informačního systému. Údaj o 
postavení v zaměstnání bude získán kombinací 
odvozených údajů z několika administrativních 
zdrojů, např. z České správy sociálního zabezpečení, 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 
 
Údaje o domech budou obecně převzaty z  
administrativních zdrojů (především z RÚIAN, resp. 
Registru sčítacích obvodů ČSÚ), případně doplněny 
či aktualizovány při sčítání (údaji získanými v rámci 
územní přípravy nebo prací sčítacích komisařů), 
nebo budou odvozeny v kombinaci s dalšími údaji 
zjištěnými při sčítání. Např. údaje o bytech podle 
typu domu a období výstavby domu budou odvozeny 
na základě aktualizovaných údajů z AZD a údajů o 
počtech sečtených bytů v příslušných domech. 
Z formuláře za byt získáme údaje pro odvození 
ukazatele typ obydlených prostor (byty, nebytové 
prostory a jiná obydlí, hromadná ubytovací zařízení). 
Přímo na sčítacím formuláři se budou rovněž 
zjišťovat údaje pro položky „typ vlastnictví“ (právní 
důvod užívání bytu) a „poloha obydlených prostor“ 
(bytu). 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 31. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 
 

187. K jednotlivým ustanovením zákona: 
 
5) K § 11 zákona (Úřad) 

VYSVĚTLENO. 
Právní základ spolupráce: 
Ministerstvu vnitra bylo uloženo usnesením vlády 
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Předkladatel by měl v rámci předkládaného materiálu odůvodnit koncept „spolupráce“ v navrhovaném § 11 odst. 2 zákona, 
tedy ospravedlnit, že navrhovanou úpravou nedochází k obcházení zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek a tím i úpravy zadávacích směrnic (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU). 
Tato připomínka je zásadní.  
 

ČR ze dne 19. 6. 2018 č. 391 zajistit prostřednictvím 
České pošty, s. p. ve spolupráci s ČSÚ přípravu a 
provedení terénních prací při sčítání 2021, a to na 
základě smlouvy, která bude v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže. Na základě tohoto dokumentu 
byla v srpnu 2018 zřízena meziresortní pracovní 
skupina, kde měly zainteresované instituce, včetně 
Úřadu vlády ČR (Odbor vládní legislativy, Oddělení 
soukromoprávní regulace a finančního práva), své 
zástupce. Meziresortní pracovní skupina vyhodnotila, 
že výše uvedenou činnost bude ČSÚ s Českou 
poštou, s. p., zajišťovat formou horizontální 
spolupráce podle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Poté byl záměr 
ČSÚ využít horizontální spolupráci pro zajištění 
terénních prací a činností s tím spojených projednán 
dne 16. ledna 2019 v pracovní komisi pro 
transparentní veřejné zakázky se závěrem, že 
podmínky pro využití horizontální spolupráce při 
uzavření smlouvy jsou naplněny. Dne 27. 2. 2019 
ministr vnitra informoval (čj. 150/19) vládu o 
způsobu zajištění terénních prací při sčítání 2021.  
K dostatečně určitému obsahu spolupráce:  
ČSÚ, Česká pošta, s. p. i Ministerstvo vnitra 
postupují jak v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, tak s požadavky uvedenými v 
usnesení vlády. Podrobná úprava vlastní spolupráce 
těchto subjektů se stane obsahem písemné smlouvy 
mezi ČSÚ a Českou poštou s. p., ve které smluvní 
strany vyjádří podrobné podmínky spolupráce, 
vymezí práva a povinnosti a ostatní skutečnosti 
s horizontální spoluprací spojené. Ze žádného 
právního předpisu nevyplývá, že by vymezení rolí 
zainteresovaných subjektů mělo být upraveno 
zákonem. ČSÚ je dokonce přesvědčen, že forma 
písemného smluvního úkonu je velmi flexibilní a pro 
obě smluvní strany vhodná a zákonem o zadávání 
veřejných zakázek předpokládaná. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 17. 5. 2019: 
Veškerá navrhovaná úprava by měla být slučitelná 
s právem EU. Předkladatel by měl potvrdit/odůvodnit 
soulad také navrhovaného § 12.  
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 28. 5. 2019: 
Předpokládá se, že bližší podmínky spolupráce 
Českého statistického úřadu a České pošty, s p. resp. 
Státní pokladny, Centra sdílených služeb, s. p. budou 
upraveny smlouvou, ze které bude zřejmé, že 
v daném případě jsou splněny podmínky pro aplikaci 
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§ 12 ZZVZ. Uzavření takové smlouvy se tak 
v souladu s § 12 ZZVZ nepovažuje za zadání veřejné 
zakázky, což osvědčila i Pracovní skupina pro 
transparentní veřejné zakázky na svém jednání dne 
16. ledna 2019. Smlouva bude uzavřena v souladu 
s rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 
2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu, oznámeno 
pod číslem K(2011) 9380, 2012/21/EU (dále jen 
„rozhodnutí SGEI“). 
 
V souladu s čl. 5 rozhodnutí SGEI Český statistický 
úřad zabezpečí provedení kontroly nadměrného 
vyrovnání spočívající v ověření, že úhrada za 
realizované činnosti odpovídá pravidlům určeným 
v tomto rozhodnutí. 
 
V zaslané příloze ČSÚ připojuje odůvodnění souladu 
zvoleného řešení s právem EU. Toto odůvodnění je 
součástí podkladů, které byly předloženy Pracovní 
skupině pro transparentní veřejné zakázky. Obdobný 
materiál bude předkladatel zpracovávat ohledně 
horizontální spolupráce se Státní pokladnou, Centrem 
sdílených služeb, s. p.  
 
Dále ČSÚ plánuje vypsat veřejné výběrové řízení na 
průběžné auditování projektu s cílem zajistit dodržení 
všech podmínek veřejné podpory. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 31. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

188. 6) K § 17 návrhu (terénní došetření) 
Navrhujeme zvážit, zda stanovením jiných termínů pro terénní došetření (viz navrhovaný odst. 4 a 6 - až 11. května 2021, 
či pozdější datum) než pro online sčítání dojde k naplnění požadavku na souběžnost jakožto základního rysu sčítání lidu, 
domů a bytů, jak je stanoven v čl. 4 odst. 4, resp. čl. 2 písm. i) nařízení č. 763/2008.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

VYSVĚTLENO.  
Stanovení rozdílných termínů pro on-line sčítání a 
terénní došetření není v rozporu s požadavkem na 
souběžnost, protože všechny údaje (jak v on-line, tak 
v došetření) se zjišťují ke stejnému datu – 
k rozhodnému okamžiku sčítání, k půlnoci z 26. na 
27. 3. 2021. Jsou takto stanoveny jen rozdílné 
termíny organizace sběru údajů, což na požadavek 
souběžnosti nemá vliv. Obdobným způsobem bylo 
provedeno sčítání v některých zemích již v roce 
2011. 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 17. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

189. 7) K § 19 odst. 2 návrhu 
Předkladatel v rámci návrhu zákona hovoří o „povoleném přechodném pobytu“. Zejména v § 19 odst. 2 návrhu zákona, 
který se týká sčítacích komisařů, může být uvedená formulace ve vztahu k adresátům normy matoucí. Upozorňujeme, že 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven pravděpodobně takto: 
„d) s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu 
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občané jiných členských států Evropské unie nepobývají – v souladu s úpravou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 
na území členských států, v konsolidovaném znění (název zkrácen) - na území České republiky na základě povolení 
k přechodnému pobytu. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
pracuje v ustanovení § 87a nanejvýš s možnosti vydání potvrzení o přechodném pobytu na území (například v kontrastu 
s povolením k přechodnému pobytu vydávanému rodinnému příslušníku občana Evropské unie, který sám není občanem 
Evropské unie a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie, který na území pobývá, 
v ustanovení § 87b zákona č. 326/1999 Sb.). Předpokládáme, že předkladatel nenavrhuje úpravu, která by měla působit 
diskriminačně vůči občanům jiných členských států EU, proto navrhujeme formulaci upravit.  
Tato připomínka je zásadní. 

delší než 90 dnů“.  
Tímto řešením je současně akceptována i připomínka 
Ministerstva vnitra, jejímž obsahem je požadavek na 
vypuštění možnosti být sčítacím komisařem pro 
osoby, které mají na území České republiky povolen 
pouze přechodný pobyt (osobou s povoleným 
přechodným pobytem je například i cizinec, kterému 
bylo Českou republikou uděleno krátkodobé vízum 
k pobytu do 90 dnů. Pokud by taková osoba byla 
sčítacím komisařem, krátce po skončení sčítání by jí 
skončil pobyt na území České republiky. V případě, 
že by při výkonu činnosti sčítacího komisaře porušila 
některou z povinností uložených jí zákonem, byl by 
její postih velmi problematický, respektive prakticky 
nemožný). 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 17. 5. 2019: 
Obecně mají občané Unie pobývající na našem 
území, resp. jejich rodinní příslušníci právo na rovné 
zacházení. Doplňovanou lhůtou se stanoví rozdíl 
v zacházení, který je nutno z hlediska práva EU 
ospravedlnit. Minimálně důvodovou zprávu bude 
nutno v tomto ohledu doplnit. 
  
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 28. 5. 2019: 
AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven takto: 
„d) s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu 
nad 90 dnů“.  
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že činnost sčítacího komisaře 
v příslušném sčítacím obvodu na území ČR bude 
probíhat zhruba tři měsíce, je nutné požadovat, aby ji 
mohla vykonávat jen osoba s trvalým nebo 
přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů. 
Cílem tohoto ustanovení je vyloučit možnost, aby 
sčítacím komisařem mohly být např. osoby, kterým 
bylo Českou republikou uděleno krátkodobé vízum 
k pobytu do 90 dnů. Pokud by taková osoba byla 
jmenována sčítacím komisařem, již v průběhu 
výkonu funkce by jí skončil pobyt na území ČR a 
výkon funkce by nemohla dokončit, protože by 
musela opustit území ČR. Občan EU sice nemusí 
žádat o povolení k pobytu, ale z výše uvedených 
důvodů je oprávněné požadovat, aby v případě jeho 
zaměstnání jako sčítacího komisaře předložil 
potvrzení o přechodném pobytu, které se mu 
automaticky vydá, pokud hodlá v ČR pobývat 
přechodně po dobu delší než 3 měsíce (§ 87 a zákona 
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č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Důvodová zpráva k § 19, písm. d) bude doplněna 
tímto textem: 
„Protože činnost sčítacího komisaře bude probíhat 
zhruba tři měsíce, a po tuto dobu je nezbytná 
přítomnost komisaře v příslušném sčítacím obvodu 
(tedy na území ČR), požaduje se, aby ji mohla 
vykonávat pouze osoba s trvalým nebo přechodným 
pobytem na dobu delší než 90 dnů. Osoba s kratším 
pobytem na území ČR tuto činnost vykonávat 
nemůže. Proto je odůvodněné, aby i občan EU 
z těchto praktických důvodů prokázal svůj pobyt 
v ČR předložením potvrzení o přechodném pobytu.“  
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 31. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze 17. 6. 2019: 
 ČSÚ navrhuje na základě zásadních připomínek 
Ministerstva vnitra a ÚV OKOM následující 
úpravu § 19 odst. 2 (vymezení podmínek, za 
kterých se fyzická osoba může stát sčítacím 
komisařem): 
 
 „(1) Sčítacím komisařem může být fyzická osoba, 
která 
f) je státním občanem České republiky, občanem 
jiného členského státu Evropské unie nebo 
občanem státu, který je smluvním státem Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru,  
g) je plně svéprávná, 
h) dosáhla věku nejméně 18 let, 
i) je bezúhonná, 
j) má dostatečnou znalost českého jazyka, případně 
menšinového jazyka, pokud je znalost menšinového 
jazyka pro provedení sčítání v jemu přiděleném 
sčítacím obvodu nezbytná.“ 
Jedná se o obdobnou formulaci podmínky jako je 
vymezena pro žadatele o přijetí do služebního 
poměru v § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 
Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, což 
považujeme vzhledem k rozsahu činností sčítacího 
komisaře za odpovídající. 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 19. 6. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. Požaduje 
pouze doplnění příslušné pasáže zvláštní části 
důvodové zprávy, která byla posléze ČSÚ 
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doplněna. 
 
 

190. 8) K § 19 odst. 4 návrhu 
Upozorňujeme, že § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
u občanů jiných členských států EU možnost prokázat bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou 
obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních 
zapsaných v evidenci státu, jehož je osoba občanem. Takový členský stát disponuje vždy informacemi od orgánů jiných 
členských států o všech odsouzení vydaných proti svým státním příslušníkům, které jsou mu předávány na základě 
rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku 
trestů mezi členskými státy. Navrhujeme s uvedenou možností v navrhovaném § 19 odst. 4 zákona počítat.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude doplněn například takto: 
„Fyzická osoba, která je nebo byla státním občanem 
jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo 
měla adresu bydliště v jiném členském státě 
Evropské unie, může místo výpisu z evidence 
obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost 
výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující 
informace o jejích pravomocných odsouzeních za 
trestné činy a o navazujících údajích o těchto 
odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“ 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV OKOM ze dne 17. 5. 2019: 
ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

191. 9) Závěr: 
Návrh zákona je částečně slučitelný s právem EU. Formální stránku navrhujeme upravit. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 

192. 10) Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
 
1. Upozorňujeme na chybný odkaz na § 12 odst. 2 až 5 uváděný v § 11 odst. 3, § 17 odst. 5, § 18 odst. 5 a 6, § 20 písm. g) 
a § 21 odst. 1 zákona. Navrhovaný § 12 pátý odstavec neobsahuje.  
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
 
 
 

 
2. Dáváme ke zvážení, zda v poznámce pod čarou č. 6 neuvádět raději zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 

17. Úřad vlády České 
republiky: 
- Kabinet vedoucího Úřadu 
vlády  
Č. j. 8595/2019-OPR 
eKLEP: 02.04.2019 
 
kontaktní osobou je:  
Mgr. Veronika Řezáčová 
e-mail: 
rezacova.veronika@vlada.cz  
 
 

193. Úvod 
Sběr údajů na základě sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“) znamená bezpochyby citelný zásah do soukromé sféry 
občanů České republiky. Z tohoto hlediska je nezbytné minimalizovat razanci takového zásahu a podrobit sběru pouze 
ty údaje, které: 

1. umožní dosáhnout naplnění cíle sčítání, 
2. nejsou dostupné z nepřeberného množství různých evidencí aktuálně vedených orgány státní správy; 
3. jsou zcela nezbytné pro plnění úkolů státu. 

Zásah do soukromí by totiž měl být přiměřený a neměl by vést k pouhému ukojení zvědavosti státní správy o soukromí 
jednotlivých fyzických osob. V této souvislosti je třeba se ohradit vůči zásadní připomínce Ministerstva pro místní rozvoj 
o zahrnutí nové položky do sčítání - výše měsíčního nájemného za užívání bytu po vyloučení úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu, jež by měly vyplňovat domácnosti užívající byt nájemním právem, neboť takový údaj z hlediska učinění 
relevantního statistického závěru je dle našeho závěru prakticky nezpracovatelný.  

AKCEPTOVÁNO. 
Souhlasíme s tím, že každé rozšíření seznamu 
zjišťovaných ukazatelů má dopad do soukromí 
obyvatel ČR. Proto ČSÚ nevyhověl žádné 
z připomínek ústředních orgánů nebo jiných 
připomínkových míst (Ministerstvo financí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
životního prostředí, Český telekomunikační úřad, 
Moravskoslezský kraj), které požadovaly zahrnutí 
nových položek do sčítání. 

194. Návrh zákona užívá některé pojmosloví, jež je třeba sjednotit s platnou legislativou. V § 2 písm. d) se označuje pro jiný typ 
obydlí např. zařízení nebo nouzové obydlí, přičemž není patrné, o jaký druh obydlí se přesně jedná. V §4 odst. 1 písm. a) je 
uveden povolený přechodný pobyt - § 17 zákona č. 326/1999 Sb., na který se v návrhu zákona odkazuje, termín povolený 
přechodný pobyt nezná, existuje pouze přechodný pobyt, přičemž v návrhu zákona se dále užívá pojmu přechodný pobyt. 
Návrh zákona užívá v  § 5, § 7, § 16 pojmu obvyklé bydliště, přičemž odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES), č. 763/2008 ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a bytů, v němž je užit pojem obvyklý pobyt oproti 
extenzivnějšímu významu pojmu obvyklé bydliště.    
Návrh zákona je třeba upravit, aby byl v souladu s čl. 40 Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO. 
Vzhledem k jiné definici domácnosti se již v návrhu 
zákona nepoužívají pojmy nouzové obydlí a jiný typ 
obydlí. Pojem povolený přechodný pobyt bude 
opraven na přechodný pobyt. 
Odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 763/2008 bude odstraněn. Pro údaje 
zjišťované na formuláři, uváděné v § 5, § 7, § 16, je 
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Tato připomínka je zásadní. záměrně užito odlišného, extenzivnějšího pojmu 
obvyklé bydliště, zatímco pojem obvyklý pobyt, 
resp. místo obvyklého pobytu osoby odpovídající 
definici ve zmíněném Nařízení ES bude představovat 
až odvozený údaj (odvozený mj. z údajů uvedených 
na formuláři). 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV-KV ze dne 29. 5. 2019: 
ÚV - KV souhlasí s vypořádáním. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 7. 2019: 
Text návrhu zákona byl upraven podle  nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a 
bytů. V souladu s čl. 2  výše uvedeného nařízení je 
používán pojem „místo obvyklého pobytu“. 

195. K předkládací zprávě 
V předkládací zprávě se uvádí, že údaje ze sčítání nachází své uplatnění v komerční sféře, konkrétně pro analýzy 
podnikatelských záměrů či pro marketing. 
Údaje získané ze sčítání mají sloužit v prvé řadě ke statistickým účelům veřejné správy, EU a mezinárodních organizací a 
nikoliv pro analýzy podnikatelských záměrů či pro marketing v soukromé sféře.  
V této souvislosti požadujeme zodpovědět, jaké konkrétní údaje a v jaké podobě obdrží komerční sféra. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO.  
Vzhledem k tomu, že výsledkem zpracování sčítání 
jsou souhrnné statistické údaje, které ČSÚ již 
pravidelně zveřejňuje na svých stránkách, není 
možné ani účelné zabránit jejich využívání komerční 
sférou. Využívání statistických informací ze sčítání 
komerční sférou lze spíše vítat, protože tyto 
informace mohou významně podpořit rozhodovací 
procesy v řadě oblastí ekonomiky. Investice 
představovaná náklady na sčítání se tím významně 
zefektivňuje. Zdůrazňujeme, že se nejedná o 
individuální záznamy (ani v anonymní podobě), ale o 
souhrnné statistické výsledky. 
VYJÁDŘENÍ ÚV-KV ze dne 29. 5. 2019: 
ÚV - KV souhlasí s vypořádáním. 

196. K § 6 
Požadujeme v ustanovení upřesnit, do jakých informačních systémů konkrétně bude mít Český statistický úřad za 
účelem sběru informací k sčítání přístup vzhledem k tomu, že informační systémy mohou obsahovat více údajů nad 
rámec stanovených požadovaných údajů pro potřeby sčítání.    
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 
Využití administrativních zdrojů pro účely SLDB 
2021 je legislativně ošetřeno jinými předpisy, 
konkrétně § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě a především článkem 17a nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 223/2009 ze 
dne 11. března 2009 o evropské statistice. Podle 
tohoto článku má již Úřad za stávajících podmínek 
právo na „rychlý a bezplatný přístup ke všem 
administrativním záznamům“. Mantinely bránící 
bezbřehému využívání administrativních údajů jsou 
dány nikoliv výčtem zdrojů (naopak nařízení 
zdůrazňuje právo na všechny záznamy), ale účelem, 
pro nějž jsou zpřístupněny. Například daňový registr 
je podle nařízení možné využít pro účely zjištění 
postavení v zaměstnání, resp. k určení druhu 
ekonomické aktivity či druhu ekonomické aktivity 
(proměnná vyžadovaná nařízením 763/2008), ale 
nesmí být využito např. pro tvorbu příjmových 
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statistik, protože toto téma vybočuje mimo rámec 
evropských požadavků na data ze sčítání i mimo 
rámec účelu SLDB2021 definovaného v § 2 
předkládaného návrhu. 
Z těchto důvodů považuje ČSÚ uvádění výčtu 
využívaných zdrojů za nadbytečné. Navíc v něm 
spatřujeme nesystémové zatěžování návrhu zákona 
technickými detaily. Taxativní výčty v zákoně by 
velmi omezovaly flexibilitu reakcí na změny ve 
zdrojových informačních systémech, resp. reakcí na 
stav předávaných dat (např. úplnost, aktuálnost, 
konzistence apod.). Dokumentace detailního obsahu 
administrativních dat a transparentnost jejich 
využívání by měly být primárně zajištěny 
standardními nástroji, které veřejná správa pro tento 
účel provozuje, tj. registrem práv a povinností a 
službami základních registrů, resp. službami eGSB. 
Nebude-li v případě některých zdrojů možné tyto 
nástroje využít, budou taxativní výčty údajů 
z jednotlivých informačních systémů veřejné správy 
ukotveny ve smlouvách mezi ČSÚ a správci 
jednotlivých informačních systémů.  ČSÚ (stejně 
jako při prvotním testování na vzorcích dat v roce 
2016) předpokládá a uvítá posouzení těchto dohod 
kontrolními orgány. 
Uvedené zdůvodnění podle názoru ČSÚ plně 
koresponduje s návrhem zákona o změně zákonů 
související s další elektronizací postupů orgánů 
veřejné moci, který Ministerstvo vnitra vložilo 14. 
května 2019 do mezirezortního připomínkového 
řízení. Tento návrh předpokládá stanovování množin 
využitelných údajů operativněji v rámci procesu 
registrace jednotlivých agend podle zákona o 
základních registrech. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV-KV ze dne 29. 5. 2019: 
ÚV - KV souhlasí s vypořádáním. 

197. Je třeba vyjasnit ustanovení týkající se spolupráce s předmětnými subjekty, zda je takto v souladu  se zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato připomínka je zásadní.  
 

VYSVĚTLENO. 
Právní základ spolupráce: 
Ministerstvu vnitra bylo uloženo usnesením vlády 
ČR ze dne 19. 6. 2018 č. 391 zajistit prostřednictvím 
České pošty, s. p. ve spolupráci s ČSÚ přípravu a 
provedení terénních prací při sčítání 2021, a to na 
základě smlouvy, která bude v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže. Na základě tohoto dokumentu 
byla v srpnu 2018 zřízena meziresortní pracovní 
skupina, kde měly zainteresované instituce, včetně 
Úřadu vlády ČR (Odbor vládní legislativy, Oddělení 
soukromoprávní regulace a finančního práva), své 
zástupce. Meziresortní pracovní skupina vyhodnotila, 
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že výše uvedenou činnost bude ČSÚ s Českou 
poštou, s. p., zajišťovat formou horizontální 
spolupráce podle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Poté byl záměr ČSÚ 
využít horizontální spolupráci pro zajištění terénních 
prací a činností s tím spojených projednán dne 16. 
ledna 2019 v pracovní komisi pro transparentní 
veřejné zakázky se závěrem, že podmínky pro využití 
horizontální spolupráce při uzavření smlouvy jsou 
naplněny. Dne 27. 2. 2019 ministr vnitra informoval 
(čj. 150/19) vládu o způsobu zajištění terénních prací 
při sčítání 2021.  
K dostatečně určitému obsahu spolupráce:  
ČSÚ, Česká pošta, s. p. i Ministerstvo vnitra 
postupují jak v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, tak s požadavky uvedenými v 
usnesení vlády. Podrobná úprava vlastní spolupráce 
těchto subjektů se stane obsahem písemné smlouvy 
mezi ČSÚ a Českou poštou s. p., ve které smluvní 
strany vyjádří podrobné podmínky spolupráce, 
vymezí práva a povinnosti a ostatní skutečnosti 
s horizontální spoluprací spojené. Ze žádného 
právního předpisu nevyplývá, že by vymezení rolí 
zainteresovaných subjektů mělo být upraveno 
zákonem. ČSÚ je dokonce přesvědčen, že forma 
písemného smluvního úkonu je velmi flexibilní a pro 
obě smluvní strany vhodná a zákonem o zadávání 
veřejných zakázek předpokládaná. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚV-KV ze dne 29. 5. 2019: 
ÚV - KV souhlasí s vypořádáním. 

198. Připomínky doporučující: 
 

K § 7 
Příloha nařízení č. 763/2008 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů 
a bytů stanoví rozsah sčítání, přičemž návrh zákona zahrnuje položky nad rámec požadovaného v příloze nařízení. 
Doporučujeme zvážit nutnost sběru údajů nad rámec požadovaného.  
 

VYSVĚTLENO.  
Nutnost sběru údajů nad rámec požadovaného 
v příloze nařízení byla zvážena již v minulých letech. 
ČSÚ provedl v roce 2017 podrobnou konzultaci 
k obsahu sčítání a navržený seznam zjišťovaných 
údajů spíše odpovídal požadavkům evropského 
nařízení než požadavkům ústředních orgánů a 
vědeckých institucí, které byly daleko vyšší. K tomu 
je potřeba sdělit, že zjišťování některých ukazatelů 
vyžaduje i národní legislativa (např. národnost), 
takže není možné rozsah sčítání omezit jen na údaje 
požadované evropskou legislativou. V rámci 
projednávání a schvalování návrhu věcného záměru 
zákona v roce 2018 bylo na základě připomínek 
většího počtu ústředních orgánů rozhodnuto o 
rozšíření seznamu zjišťovaných údajů o tři položky 
(mateřský jazyk, frekvence dojížďky a dopravní 
prostředek využívaný k cestě do zaměstnání nebo 
školy) a takto návrh věcného záměru zákona vláda 
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schválila. V návrhu paragrafového znění zákona 
ČSÚ tento seznam schválený vládou nezměnil. 
Požadavků na zjišťování dalších ukazatelů je přitom 
stále mnoho, o čemž vypovídá i skutečnost, že i 
v rámci tohoto mezirezortního připomínkového 
řízení požadují některá připomínková místa rozšíření 
seznamu zjišťovaných ukazatelů (o zhruba 15 
ukazatelů). 

199. K § 7 písm. a) bodu 9 
Vzhledem k enormní výši předpokládaných nákladů je žádoucí převzít co nejvíce údajů ze státem vedených informačních 
systémů. Nejvyšší ukončené vzdělání již stát vede ve své evidenci, proto doporučujeme údaje o nejvyšším ukončeném 
vzdělání získat právě informačních systémů vedených státem.   
 

VYSVĚTLENO. 
Neexistuje žádný informační systém, který by vedl 
údaj o nejvyšším ukončeném vzdělání u všech 
obyvatel ČR. MŠMT má pouze údaje o absolventech 
(a žácích) škol za několik posledních let. 

200. K § 7 písm. b) bodu 11 
Je diskutabilní, zda údaje o složení domácnosti, v rámci kterých se bude uvádět seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi, 
mohou vést k  relevantním statistickým závěrům, a to i vzhledem k tomu, že stát již na základě evidence uzavřených 
manželství či registrovaných partnerství takové údaje vede v evidenci. Doporučujeme získat údaje z již existujících 
informačních systémů vedených státem.  
 

VYSVĚTLENO. 
ČSÚ se neztotožňuje s konstatováním, že stát již tyto 
údaje vede v evidenci. Údaje, které stát vede 
v evidenci, budou v rámci SLDB 2021 z těchto 
evidencí (AZD) převzaty; jde ovšem o údaje, které 
mají zpravidla úřední, formální charakter – např. 
rodinný stav, registrované partnerství nebo místo 
trvalého pobytu. Předmětem zjišťování u 
obyvatelstva při sčítání jsou naopak údaje, které 
odrážejí skutečný stav a ze své povahy ani v evidenci 
vždy být nemohou – např. faktické soužití a vztahy 
osob v domácnosti, místo skutečného/obvyklého 
bydliště. Např. v evidenci jsou osoby uvedené podle 
trvalého pobytu, ale právě z výsledků sčítání je 
zřejmé, že minimálně 10 % obyvatel obvykle žije 
jinde, než je vedeno v evidenci. Navíc v evidenci 
nejsou osoby přiřazeny do bytů, takže se z těchto dat 
údaje o domácnostech, které spolu opravdu žijí, 
nedají získat. Proto jsou daleko přesnější údaje 
zjištěné při SLDB. Jen pro ilustraci několik čísel 
z posledního SLDB, které by z evidence nebylo 
možno získat:  
- ve faktickém manželství žilo více než 234 tis. párů 
(např. téměř 19 tis. vdaných žen nežilo s manželem, 
ale s jiným partnerem), 
- v neúplné rodině žilo více než 100 tis. 
ženatých/vdaných osob 
- více než 170 tis. ženatých/vdaných osob žilo jako 
domácnost jednotlivce  
- téměř 35 tis. domácností žilo v zařízeních nebo 
v nouzových obydlích  

201. K § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 a 3 
Povinnost zveřejnit údaje o jménu a číslu průkazu příslušných sčítacích komisařů je uvedena duplicitně. Ustanovení 
doporučujeme upravit tak, aby tato povinnost obecním úřadům nebyla stanovena plnit dvakrát.    
 

VYSVĚTLENO. 
Nejde o duplicitu. Je třeba, aby aktualizace jmen a 
čísel průkazů sčítacích komisařů tvořila samostatný 
bod, protože má odlišnou lhůtu zveřejnění, než 
písemnosti zveřejňované podle bodu 1,2 a 4.    
(viz upravený § 13 (nově § 14) odst. 4: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBEUBP6FY)



82 
 

„ Zveřejnění informací podle odstavce 1 písm. b) 
se uskutečňuje způsobem v místě obvyklým, a to   

a)  v případě bodu 1, 2 a 4 nejpozději 14 
kalendářních dní před rozhodným 
okamžikem, 

b) v případě bodu 3 neprodleně po oznámení 
změny.“) 

202. K § 19 odst. 3 
Doporučujeme upravit ve znění: „Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin.“ 
Sčítací komisaři budou mít na základě návrhu zákona vstup do soukromých objektů a budou mít přístup k osobním údajům 
jednotlivých sčítaných osob. Bylo by tedy více než vhodné, aby tyto osoby byly zcela trestně bezúhonné. Je nezbytné si 
uvědomit, že hranice mezi vědomou nedbalostí a nepřímým úmyslem je velmi úzká a z tohoto pohledu se jeví umožnění 
osobám, v minulosti potrestaným za trestný čin ve formě zavinění vědomé nedbalosti, stát se sčítacím komisařem, značně 
kontroverzním.   

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven například následovně: 
„Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin.“ 
 

203. K § 23 odst. 3 a odst. 9 
Vymezení skutkové podstaty je vágní, přičemž je třeba v souvislosti s navrhovaným ustanovením uvést, že jakékoliv 
stanovení sankce u přestupků by mělo být posuzováno s ohledem na závažnost ohrožení chráněného veřejného zájmu. 
Z výše uvedených důvodů považujeme horní hranici sankce 10 000,- Kč za zjevně nepřiměřenou. Značně diskutabilní se 
jeví i skutečnost, že stát v tomto případě uměle přenáší svoji odpovědnost za zajištění předání sčítacích formulářů na 
fyzickou osobu. Doporučujeme ustanovení upravit ve smyslu této připomínky. 
 
Doporučujeme zapracovat výše uvedené připomínky. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Skutková podstata přestupku týkajícího se nesplnění 
povinnosti členem domácnosti se vypouští. 
Povinnost člena domácnosti aktivně spolupracovat 
s ostatními členy domácnosti v zákoně zůstává, a to 
z důvodu naplnění účelu zákona, kterým je úplnost a 
přesnost výsledků sčítání. 

20. Úřad pro ochranu osobních 
údajů 
Č. j. UOOU-00381/19-8 
eKLEP: 01.04.2019 
 
 
kontakt: Jozef Denk  
oddělení legislativní 
tel.: 234 665 224 nebo 
234 665 247 
e-mail: legislativa@uoou.cz  
 

204. Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů oceňuje, že návrh zákona o sčítání lidu 2021 je podrobně popsán z hlediska nakládání 
s údaji a DPIA (obecná část důvodové zprávy, pp. 12–17) je podrobné. Připomínky ÚOOÚ směřují zejména k vyjasnění 
vybraných operací s údaji a větší transparentnosti. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ.  

205. K jednotlivým ustanovením 
 
1. Ustanovení § 1 odst. 2 se označuje jako „§ 2a“ (po přečíslování „§ 3“) 
Je důležité zvýraznit roli tematických okruhů (terminus technicus § 1 odst. 2), které budou sčítáním lidu zkoumány, neboť 
stanoví rovněž účel zpracování osobních údajů. Proto si tato právní norma zaslouží zvláštní paragraf. 
Odůvodnění: 
Je důležité zvýraznit roli tematických okruhů (terminus technicus § 1 odst. 2), které budou sčítáním lidu zkoumány, neboť 
stanoví rovněž účel zpracování osobních údajů. Proto si tato právní norma zaslouží zvláštní paragraf. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
§ 1 bude nově upravovat pouze předmět úpravy. 
Dosavadní § 1 odst. 2 bude nově označen jako § 2 
Účel sčítání. 
Následující paragrafy budou přečíslovány. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ ze dne 30. 5. 2019: 
Souhlasí s řešením a považuje tuto připomínku za 
vypořádanou. 
 

206. 2. Ustanovení § 6 odst. 7 je nezbytné zpřesnit.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zatímco § 7 pečlivě vypočítává druhy osobních údajů, které je sčítaný povinen poskytnout, § 6 odst. 7 se omezuje na odkaz 
na jiné právní předpisy. Přitom § 9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, je rámcový a z pohledu GDPR 
ne zcela vyhovující, takže při novelizaci zpracování osobních údajů ve všech právních předpisech, kterou připravuje 
ministerstvo vnitra, by měl být podstatným způsobem změněn. Na jedné straně by měla být odstraněna přílišná míra 
detailu, na druhou stranu zvýrazněna přesnost vymezení zpracovaných osobních údajů. 
 
Osobní údaje z jiných veřejnoprávních registrů nebudou využívány výjimečně a ad hoc, nýbrž plošně a jako podstata 
sčítání lidu. Proto je požadavek na detail a účelnost mnohem vyšší. Navrhovatel sice správně stanovil, z jakých registrů 
a agendových systémů hodlá čerpat, nikoliv už však jaké údaje; text návrhu sice odkazuje na správné zákony, ale vždy 
pouze na ustanovení s generálním výčtem všech údajů obsažených v systému, kdy ne všechny údaje jsou pro navrhovatele 

Návrh ČSÚ ze dne 24. 5. 2019: 
NEAKCEPTOVÁNO. 
Návrh bude upraven s cílem konkretizovat účel 
využití administrativních dat do míry, která umožní 
lépe vyhodnotit účelnost přebírání konkrétních údajů. 
ČSÚ nenavrhuje taxativní výčty přebíraných údajů 
ve snaze o zachování potřebné flexibility pro reakce 
na případné změny v administrativních zdrojích či na 
nová zjištění, pokud jde o úplnost a vypovídací 
schopnost administrativních údajů, a rovněž ve snaze 
oprostit návrh od zatížení přílišným detailem. 
Zároveň však není v zájmu ČSÚ neodůvodněná 
volnost při zpracování administrativních dat, neboť 
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relevantní, či jsou duplicitní s údaji, které již získal z jiných systémů. Důvodová zpráva uvádí blíže toliko, že rozsah 
přebíraných údajů bude omezen na údaje, které jsou pro účely sčítání relevantní. Tato formulace je z pohledu ochrany 
osobních údajů nedostatečná. 
 
Prosté tvrzení, že bude čerpat pouze data relevantní pro sčítání, nelze považovat za záruku proti nevhodnému zpracování 
osobních údajů, vzhledem k tomu, že hodlá čerpat i údaje z agendových informačních systémů, které mohou obsahovat 
zvláštní kategorie osobních údajů; řeč je zde zejména o centrálním registru pojištěnců. Hodlá ČSÚ převzít všechny údaje 
z CRP, tedy mít vlastní kopii CRP? Kdy, v jakém stadiu sčítání, bude schopno ČSÚ přesně deklarovat, s jakými 
konkrétními údaji sčítaných pracuje? 
 

by hrozilo riziko netransparentnosti a poškození 
tradičně vysoké důvěryhodnosti úřadu. K zajištění 
souladu obsahu využívaných dat s požadavkem na 
nezbytnost pro konkrétní účel veřejná správa 
disponuje vhodnými nástroji. Jsou jimi služby 
základních registrů a služby rozhraní eGSB, které 
umožňují kontrolované, transparentní a přesně 
zdokumentované přenosy údajů mezi informačními 
systémy veřejné správy. Právě za účelem využití 
těchto nástrojů pro přebírání administrativních údajů 
zřizuje ČSÚ cenzový informační systém. Za 
předpokladu, že určitý administrativní zdroj nebude 
v době zkušebního sčítání (podle současného 
harmonogramu v červnu 2020) umožňovat sdílení dat 
prostřednictvím uvedených služeb, budou pro 
poskytnutí dat uzavřeny dohody mezi ČSÚ a správci 
jednotlivých informačních systémů. Tyto dohody 
budou mj. obsahovat přesnou specifikaci dat. ČSÚ 
(stejně jako při prvotním testování na vzorcích dat 
v roce 2016) předpokládá a uvítá posouzení těchto 
dohod kontrolními orgány. „Předfinální“ obsah dat 
bude definován v průběhu roku 2020 pro zkušební 
sčítání, po vyhodnocení zkušebního sčítání v druhé 
polovině roku 2020 nelze vyloučit drobné modifikace 
obsahu (vypuštění nedostatečně vypovídající položky 
či naopak přidání doplňkového atributu zpřesňujícího 
interpretaci zpracovávaných informací). 
Konkrétně k CRP: Na základě předběžných 
poznatků, vycházejících z analýzy vzorků dat 
provedené v roce 2016, předpokládá ČSÚ zejména 
využití údajů o datech vzniků a zániků pojistných 
vztahů pro určení osob obvykle žijících 
(pravděpodobně) v zahraničí a dále údajů o časových 
obdobích, kdy za pojištěnce platil pojištění stát, pro 
odhad ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání. 
Pokud v době zkušebního sčítání nebude fungovat 
napojení CRP na služby eGSB, budou za účelem 
propojení s údaji z ostatních zdrojů nutné 
identifikační údaje pojištěnců (číslo pojištěnce, 
jméno, příjmení, rodné příjmení). Bude-li možné 
služeb eGSB využít, tyto údaje nahradí AIFO.  Podle 
dosavadních zkušeností (využití ISEO při sčítání 
2011 a zmiňovaný test v roce 2016) ČSÚ očekává, že 
využití údajů CRP bude mít dopad na zpřesnění 
výsledného počtu obyvatel ČR v řádu statisíců osob. 
 
Tematické okruhy v § 1 odst. 2 (nově § 2) budou 
konkretizovány, aby byl více zřejmý věcný rámec 
zpracovávaných údajů. Text § 1 odst. 2) (nově § 2) 
bude upraven např. takto: 
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a) za fyzické osoby  
1. demografické charakteristiky,(zejména pohlaví, 
věk, rodinný stav a počet živě narozených dětí  
2. státní občanství,  
3. geografické rozmístění, zejména místo obvyklého 
pobytu a místo a druh evidovaného pobytu,  
4. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé migrace 
vyjádřené předchozími místy pobytu - zejména místo 
obvyklého pobytu rok před sčítáním, místo 
obvyklého pobytu v době narození a datum 
přistěhování do České republiky, 
5. kulturní charakteristiky - národnost, mateřský 
jazyk,  
6. úroveň vzdělání,  
7. ekonomické charakteristiky - ekonomická aktivita, 
zaměstnání, postavení v zaměstnání, odvětví 
ekonomické činnosti, 
8. charakteristiky dojížďky do zaměstnání a škol, 
zejména místo pracoviště nebo školy, frekvence a 
způsob dojížďky 
 
VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ ze dne 30. 5. 2019: 
Nesouhlas s vypořádáním. 
ÚOOÚ sice kladně kvituje rozšíření popisu 
jednotlivých tematických okruhů, nicméně jádro 
připomínky vyřešeno nebylo a rozpor trvá. V 
současné podobě je rozsah zpracovávaných osobních 
údajů z agentových registrů pro potřeby sčítání příliš 
mlhavý a nekonkrétní. ČSÚ by vzhledem ke svým 
zkušenostem měl předvídat, jaké faktory jsou pro něj 
statisticky významné a předem jasně určit z jakých 
zdrojů je bude získávat. ÚOOÚ má tudíž k 
vypořádání této připomínky prozatím výhradu a žádá 
o zaslání co nejaktuálnější verze paragrafového 
znění. 
 Co se týká způsobu vypořádání „Vysvětleno“, je 
třeba ho nahradit slovem „Neakceptováno“. 
„Vysvětlenou“ připomínku nelze nijak vypořádat, 
jednoduše proto, že již byla vysvětlena. Zde se o 
žádné vysvětlení nejedná. Předkladatel připomínku 
ÚOOÚ neakceptoval (nepřijal), protože má jiný 
názor na účelnost a vhodnost navržených změn. U 
doporučující připomínky tím vypořádání končí. U 
zásadní připomínky ÚOOÚ musí důsledky této 
neakceptace zvážit. Pokud dospěje k závěru, že 
argumenty předkladatele jsou pádné, od připomínky 
ustoupí. Pokud dospěje k závěru opačnému, bude na 
připomínce trvat. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 11. 7. 2019: 
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Na základě závěrů ze společného jednání mezi 
zástupci ČSÚ a ÚOOÚ uskutečněného dne 10. 7. 
2019, ČSÚ navrhl další úpravu § 7, která spočívá 
v provázanosti na § 2 (jehož text byl před schůzkou 
konkretizován a schválen) a v uložení povinnosti 
ČSÚ vyhodnocovat potřebnost přebíraných údajů 
před jejich převzetím. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ ze dne 11. 7. 2019: 
ÚOOÚ s návrhem souhlasí a dále navrhl v § 7 spojit 
odstavce 1 a 3. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 12. 7. 2019: 
ČSÚ návrh akceptoval s tím, že adekvátně upraví 
zvláštní část důvodové zprávy. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ ze dne 12. 7. 2019: 
Souhlas s vypořádáním. 
 
Závěr ze dne 15. 7. 2019:  
Všechny rozpory jsou vypořádány. 

207. K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
Je nezbytné doplnit odůvodnění § 7 písm. a).  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zatímco národnost nebo počet živě narozených dětí jsou v důvodové zprávě pečlivě odůvodněny, u zjišťování mateřského 
jazyka se odůvodnění omezuje na: „požadováno větším počtem připomínkových míst v rámci připomínkového řízení 
návrhu věcného záměru zákona o SLDB 2021. Údaj o mateřském jazyce není obsažen v žádném administrativním zdroji 
dat, není dostupný ani z jiných šetření a je údajem, který vhodně doplňuje zjišťování národnosti.“ Důvodová zpráva by 
však měla uvést, proč to ty resorty chtějí, tj. účel zpracování tohoto osobního údaje. Přitom postačí stejné odůvodnění jako 
u základní charakteristiky dojížďky (frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, dopravní prostředek využívaný 
k cestě do zaměstnání nebo školy). 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text důvodové zprávy k bodu 8 bude upraven: 
Údaj o mateřském jazyce není obsažen v žádném 
administrativním zdroji dat a není dostupný ani z 
jiných šetření. Zjišťování mateřského jazyka přitom 
bylo požadováno větším počtem připomínkových 
míst v rámci připomínkového řízení návrhu věcného 
záměru zákona o SLDB 2021. Pro orgány státní 
správy a samosprávy jsou údaje o národnosti i o 
mateřském jazyce významnou součástí analýz a 
hodnocení struktury obyvatelstva, a především 
důležitým datovým podkladem pro plánování 
nástrojů k naplňování práv vyplývajících z 
mezinárodních závazků (např. Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků,  Rámcové 
úmluvy o ochraně národnostních menšin, Listiny 
základních práv a svobod) i z právních předpisů ČR; 
např. pro nastavení dotační politiky na podporu 
činnosti národnostních menšin. 
Údaj o mateřském jazyce vhodně doplňuje údaj o 
národnosti, která jakožto citlivý údaj může být 
zjišťována pouze nepovinnou otázkou, má 
deklaratorní charakter (sebe identifikovaná 
národnostní příslušnost), a při sčítání proto zpravidla 
vykazuje vyšší míru non-response a získaná data jsou 
hůře interpretovatelná. Uvedení mateřského jazyka je 
oproti národnosti povinné pro všechny fyzické osoby 
podléhající sčítání. Mateřský jazyk může být 
jazykem národnostní menšiny, jež vyžaduje podporu, 
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v souladu s výše zmíněnými mezinárodními závazky 
a právními předpisy ČR. 
 
VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ ze dne 30. 5. 2019: 
Souhlasí s navrhovanou podobou odůvodnění a 
tuto připomínku považuje za vypořádanou. 

23. Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
Č. j. ČÚZK-04099/2019 
eKLEP: 02.04.2019 
 
vypořádáním připomínek jsou 
pověřeny:  
RNDr. Marika Kopkášová 
tel.: 284 041 236  
e-mail: 
marika.kopkasova@cuzk.cz  
a Mgr. Irena Hojdnová  
tel.: 284 041 223 
e-mail: irena.hojdnova@cuzk.cz   
 

208. K § 2 
Doporučuji do „Vymezení pojmů“ doplnit i definice pojmů „bydliště“ a „adresa“.  
Odůvodnění:  
Z hlediska sčítání by mělo být jednoznačně určeno, co se rozumí adresou, tedy že se jedná o adresu vedenou v registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Adresy, které nebudou vedeny v RÚIAN, by pak při sčítání neměly být 
zohledněny. Z předloženého návrhu také není zřejmá definice bydliště, resp. to, zda je definováno adresou.   
 

VYSVĚTLENO. 
Pojem „bydliště“ se v návrhu zákona používá pouze 
ve významu „obvyklé bydliště“, byť v různých 
variantách (např. obvyklé bydliště v rozhodný 
okamžik, obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním, 
obvyklé bydliště v době narození).  
Obvyklé bydliště je z pohledu sčítání obecně 
chápáno jako místo, kde povinná osoba dlouhodobě 
fakticky žije a kde má svou domácnost, příp. rodinu. 
Není přitom rozhodující, kde je osoba přihlášena k 
trvalému pobytu nebo zda např. z důvodu práce nebo 
studia tráví větší část týdne v jiném místě.  
V případě zjišťování obvyklého bydliště v rozhodný 
okamžik půjde zpravidla o identifikaci vztaženou ke 
konkrétnímu adresnímu místu, v případě obvyklého 
bydliště jeden rok před sčítáním a v době narození 
pouze o územní identifikaci do úrovně obce. S 
přesnějším vysvětlením zjišťovaných údajů k 
obvyklému bydlišti se počítá v prováděcím právním 
předpisu, který bude upravovat obsah a vzory 
sčítacích formulářů, proto nepovažujeme za nutné 
tento pojem samostatně vymezovat i v zákoně. 
Sčítání se vztahuje na všechny fyzické osoby podle 
jejich vymezení v § 4 (nově § 5) bez ohledu na to, 
v jakém typu obydlí bydlí a zda je jejich adresa 
evidována v RÚIAN. Sčítání proto podléhají i osoby 
bydlící např. v mobilních a nouzových obydlích či 
jiných provizorních objektech bez úředně přidělené 
adresy. Požadavek na vynechání těchto objektů ze 
sčítání kvůli jejich neexistenci v RÚIAN by byl 
v rozporu s jedním ze základních principů sčítání, 
kterým je dosažení co největší úplnosti. 
Pojem „adresa“ je v návrhu zákona použit pouze 
jednou, a to v § 16 (nově § 17) odst. 2 v souvislosti 
s definováním předpokladů pro zpřístupnění 
sčítacího formuláře v elektronické podobě v rámci 
online sčítání. Pro tyto účely bude vytvořen 
referenční seznam adres, vůči kterému bude 
identifikace místa obvyklého bydliště sčítané osoby 
ověřována v rámci její registrace. Tento seznam bude 
primárně vycházet z administrativně vedených adres 
a adresních míst v RÚIAN, nicméně při územní 
přípravě proběhne i terénní došetření vchodů do 
budovy, které nemají v RSO jednoznačnou 
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identifikaci (adresu). Z tohoto šetření pak mohou 
vyplynout i potenciálně existující, ale do RÚIAN ani 
RSO nezapsané adresy a adresní místa, přičemž bude 
snahou ČSÚ je všechny v průběhu územní přípravy 
nechat ověřit u editorů a případně oficiálně do 
RÚIAN zavést. Prioritním zájmem úřadu je ale 
umožnit online sečtení co nejširšímu okruhu 
respondentů a nelze tedy spoléhat na to, že 
všechna reklamační řízení budou ze strany 
editorů ukončena včas, navíc se sčítání musí 
vypořádat i s vchody, které jsou označeny 
proprietárním způsobem a nikoliv úřední 
adresou. Vzhledem k této skutečnosti, tzn. širšímu 
pojetí adresní identifikace respondentů při SLDB, by 
Vámi navržená definice adresy byla z našeho 
pohledu omezující a nepovažujeme proto 
za vhodné ji v § 2 (nově § 3) samostatně vymezovat. 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 7. 2019: 
Text návrhu zákona byl upraven podle  nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a 
bytů. V souladu s čl. 2 výše uvedeného nařízení je 
používán pojem „místo obvyklého pobytu“. 

209. K § 5 odst. 1  
Upozorňuji, že odkaz v poznámce pod čarou č. 6 je nesprávný. Pravděpodobně by měl odkazovat na § 2 písm. b) zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, a nikoli na § 2 písm. f) zákona 
o základních registrech.  
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 

210. K § 6 odst. 5  
Požaduji vypustit část textu „zpřístupněné v režimu nahlížení prostřednictvím internetu“.  
 
Odůvodnění:  
Ustanovení je formulováno nejasně a v kombinaci s odůvodněním v důvodové zprávě se lze domnívat, že dosud není jasné, 
jaký bude praktický postup. Za takové situace je třeba nezužovat poskytnutí údajů z katastru nemovitostí pouze 
na nahlížení do katastru a ponechat otevřené i jiné možnosti. Toho lze dosáhnout výše uvedeným zjednodušením textu. 
 
V tomto smyslu je třeba upravit i odůvodnění tohoto ustanovení v důvodové zprávě vypuštěním textu, které jsou volně 
přístupné v režimu nahlížení prostřednictvím internetu“.  
 
Upozorňuji, že v části H v bodě 2 důvodové zprávy je uvedeno, že jednorázové převzetí údajů z dalších agendových 
systémů bude realizováno prostřednictvím eGON ServiceBus, ale veřejné údaje v rozsahu nahlížení do katastru nemovitostí 
Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje jiným způsobem než přes eGON ServiceBus (vlastní aplikací nebo 
webovou službou).  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text ustanovení upravujícího využití údajů z katastru 
nemovitostí byl upraven v souladu s připomínkami 
více připomínkových míst, zejména za účelem jeho 
větší srozumitelnosti, a to následovně: 
„Úřad je oprávněn využít veřejné údaje z 
katastru nemovitostí za účelem vytvoření 
seznamu bytů. Seznam bytů je zpřístupněn 
fyzické osobě při zakládání elektronického 
sčítacího formuláře za účelem určení bytu v rámci 
domu a sčítacímu komisaři pro zajištění terénních 
prací." 
 
Odůvodnění: 
Z původního návrhu textu zákona nebylo zcela 
zřejmé, jakým způsobem ČSÚ veřejné údaje 
z katastru využije. Údaje o čísle bytu a jménu 
vlastníka budou využity zejména pro logistické 
účely, aby sčítací komisaři nenavštěvovali v rámci 
terénního došetření domácnost, která se již sečetla 
online. Tyto údaje z katastru budou rovněž 
zpřístupněny občanům v rámci online sčítání 
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prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře 
formou tzv. seznamu bytů za účelem snazšího určení 
a výběru správného bytu v domě.  
Při respektování právní úpravy GDPR v oblasti 
pravidel pro použití veřejných údajů a s vědomím 
toho, že využití těchto údajů pro logistické účely 
může být případně chápáno jako užití pro jiné než 
statistické účely ve smyslu článku 89 nařízení GDPR  
a definice v § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je pro 
dosažení právní jistoty v této věci navrhována 
zákonná úprava pro konkrétní způsob užití těchto 
jinak veřejných údajů při povedení sčítání. 
Předpokládáme, že tímto zákonným zmocněním je 
vypořádána i povinnost ČSÚ předložit ČÚZK 
písemnou žádost o udělení souhlasu se šířením údajů 
katastru a o poskytnutí údajů, které mají být šířeny 
podle § 23 vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování 
údajů z katastru nemovitostí. 
 
Pokud jde o způsob převzetí údajů z ISKN, tak 
samozřejmě využijeme dostupné nástroje a aplikace 
pro šíření dat na straně ČÚZK (výměnný formát 
ISKN a webová služba ctiOS). Využití služeb eGON 
ServiceBus se v případě převzetí dat z ISKN 
nepředpokládá.    
 
VYJÁDŘENÍ ČÚZK ze dne 21. 5. 2019: 
ČÚZK souhlasí s vypořádáním. 
 

211. K § 13 odst. 2  
Požaduji do textu doplnit, že zápis, ověření či opravy TEA budou provedeny v registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí a v této souvislosti doporučuji celý odstavec stylisticky upravit.  
 
Odůvodnění:  
Je třeba jednoznačně stanovit, v jakém informačním systému má být proveden zápis, případně oprava 
technickoekonomických atributů stavebních objektů.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
ČSÚ uvažuje o tom, že zápisy chybějících či opravy 
nekonzistentních TEA budou provedeny dvojím 
způsobem. Jednak budou tyto informace doplněny 
obecnými stavebními úřady do tabulkových 
podkladů obdržených od ČSÚ, jednak budou 
promítnuty prostřednictvím ISÚI do RÚIAN. 
Vzhledem k tomu, že ale zatím ještě není rozhodnuto 
o tom, zda zápis TEA do RÚIAN provedou 
prostřednictvím ISÚI přímo obecné stavební úřady 
nebo proběhne automatizovaně prostřednictvím 
ČÚZK, nepovažujeme za vhodné tuto povinnost 
ukládat v § 13 odst. 2 přímo obecním úřadům 
s působností obecného stavebního úřadu.   
Navrhujeme proto oba dva způsoby pořízení 
zjištěných údajů doplnit v obecné rovině bez 
specifikace zodpovědného subjektu do důvodové 
zprávy. 
 
Vyjádření ČSÚ ze dne 24. 5. 2019: 
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ČSÚ navrhuje doplnit důvodovou zprávu 
následovně: „Došetřené chybějící či nekonzistentní 
technickoekonomické atributy stavebních 
objektů zašle obecný stavební úřad v elektronické 
podobě kromě ČSÚ i ČÚZK, který z pozice správce 
RÚIAN zajistí jejich automatizované hromadné 
naplnění do RÚIAN. Pouze ve výjimečných 
případech stavebních objektů, které hromadné 
naplnění vylučují, provede zápis zjištěných atributů 
do RÚIAN prostřednictvím informačního systému 
územní identifikace obecný stavební úřad.“ 
 
VYJÁDŘENÍ ČÚZK ze dne 29. 5. 2019: 
ČÚZK souhlasí s vypořádáním. 

24. Český telekomunikační 
úřad 
Č. j. ČTÚ-9 213/2019-606 
eKLEP: 28.03.2019 
 
yypracovala: Mgr. Barbora 
Benešová, DiS. 
 
k vypořádání připomínek je 
oprávněna:  
Mgr. Šárka Němečková 
ředitelka odboru legislativního 
a právního  
tel.: 224 004 620 
e-mail: nemeckovas@ctu.cz  
 
 

212. Zásadní připomínky: 
 
1.   K § 7 – Údaje zjišťované prostřednictvím sčítacích formulářů 

Požadujeme v § 7 písm. b) na konci bodu 11 tečku nahradit čárkou a doplnit bod 12, který zní: 
„12. připojení k internetu.“  
 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7, které se 
budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021, který byl schválen usnesením vlády ze 
dne 19. června 2018 č. 391. 
 
V dnešní době, kdy je internet běžně využíván na 
různých IT zařízeních, by nebylo možné navázat na 
otázku použitou při sčítání v roce 2011, kterou bylo 
zjišťováno, zda je domácnost vybavena počítačem s 
internetem, bez internetu, nebo je bez počítače. Tato 
otázka by již měla nízkou vypovídající hodnotu o 
dostupnosti internetu pro domácnosti. Zároveň 
případné zavedení nové otázky na připojení k 
internetu je v rozporu se snahou snížit zátěž 
respondentů během příštího sčítání na minimum. 
Zjišťování připojení k internetu ve sčítání je 
problematické zejména z důvodu dynamického 
rozvoje a těžké zachytitelnosti v šetření s 
dlouhodobým časovým horizontem, jakým je sčítání.  
Obsah sčítání je definován několik let před 
rozhodným okamžikem a po něm více než rok 
potrvá, než budou sebraná data zpracována, a to v 
případě připojení k internetu zvyšuje riziko 
publikování zastaralých nebo dokonce nerelevantních 
dat za tento údaj. Podrobnější, aktuálnější a 
mezinárodně srovnatelná data týkající se přístupu 
domácností i jednotlivců k internetu a využití 

 213. 2.   K důvodové zprávě 
Požadujeme ve zvláštní části důvodové zprávy v § 7 písm. b) větě poslední čárku za slovem „záchod“ nahradit slovem „a“, 
slova „a připojení k internetu“ zrušit a doplnit odůvodnění k bodu 12, které zní: 
„K bodu 12 
Údaj o připojení k internetu v bytě je nezbytný pro ekonomický rozvoj, odstranění některých společenských bariér (např. 
digitální vyloučení) a zvýšení zaměstnanosti.“ 
 
Odůvodnění k připomínce č. 1 a 2:  
Údaj o připojení k internetu považujeme za informaci analogickou a stejně významnou jako informaci o plynu či 
vodovodu, přičemž tyto údaje proti sčítání 2011 zůstaly v seznamu zachovány.  
V současné době je nezbytné mít tuto informaci o vybavení domácnosti k dispozici. ČTÚ takovou informací v rámci svého 
sběru dat ani z žádné své další činnosti nedisponuje, neexistuje tedy věrohodný zdroj, ze kterého by bylo možné danou 
informaci získat.  
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) provádí každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií 
v domácnostech a mezi jednotlivci jiným způsobem, pravděpodobně dotazníkovým šetřením. Podle našich informací se 
však výsledky šetření prováděných ČSÚ, případně jinými institucemi, liší od informací, které má ČTÚ k dispozici ze 
systému Elektronického sběru dat. Nelze se proto spoléhat, že budou k dispozici správné výsledky v takovém rozsahu, v 
jakém by mohly být poskytnuty na základě zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.  
Tyto připomínky považuje ČTÚ za zásadní. 
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Závěr 
ČTÚ pokládá absenci sběru údajů o připojení k internetu za nevhodnou, vzhledem k tomu, že ani ČTÚ takovou informací 
v rámci svého, poměrně rozsáhlého, sběru dat nedisponuje. ČTÚ je dále připraven na úpravě návrhu zákona aktivně 
spolupracovat. 
 

internetu jsou ČSÚ sbírána ve Výběrovém šetření o 
informačních a komunikačních technologiích v 
domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT). 
Ze zkušeností VŠIT je patrné, že respondenti nemají 
vždy povědomí o parametrech připojení, které 
využívají. SLDB 2021 by mělo proběhnout opět 
formou sebesčítání, proto je snahou koncipovat 
formulář tak, aby na něm byly otázky, u nichž lze 
předpokládat, že naprostá většina populace je bude 
bez většího úsilí umět zodpovědět. Vzhledem k 
daným skutečnostem, tj. že zjišťování připojení k 
internetu není závazně stanoveno v žádném 
zákonném předpise, pro tyto údaje neexistují žádné 
administrativní zdroje dat, jeho zjišťování v rámci 
sčítání bylo z výše zmíněných důvodů vyhodnoceno 
jako neefektivní, a zároveň je možné tento údaj (i 
když ne v takovém územním detailu) zjišťovat 
formou výběrových šetření, navrhl ČSÚ údaj osobní 
počítač a připojení k internetu v SLDB 2021 
nezjišťovat. 
 
Podle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat). 
   
VYJÁDŘENÍ ČTÚ ze dne 2. 5. 2019: 
ČTÚ souhlasí s vypořádáním. 
 

27. Svaz měst a obcí ČR 
Č. j. 200/19 
eKLEP: 03.04.2019 
 
pověřenou osobou k projednání 
připomínek: 
PhDr. Ing. Ilona Masopustová 
legislativní a právní sekce 
tel.: 734 316 477 
e-mail: masopustova@smocr.cz 
 

214. Obecné připomínky: 
1. Zajištění finančních prostředků na realizaci sčítání lidu, domů a bytů 
Předložený návrh zákona uvádí, že územním samosprávným celkům bude náležet účelová dotace na krytí výdajů spojených 
s přípravou a provedením sčítání z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. Podle Závěrečné zprávy hodnocení 
dopadů regulace (RIA) budou na městské a obecní úřady, magistráty a úřady městských částí a obvodů statutárních měst 
kladeny vyšší administrativní nároky spojené se sčítáním (např. 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 apod.)  
Z výše uvedeného důvodu žádáme, aby účelová dotace pokryla veškeré výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Bez určité spolupráce s obecními úřady se příprava a 
v omezené míře i realizace nadcházejícího sčítání 
neobejde. Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 
však při přípravě a provedení SLDB 2021 dochází 
k výrazné redukci počtu zapojených obcí i rozsahu 
jejich povinností. Ve srovnání s minulým sčítáním 
obcím zcela odpadne jednak povinnost poskytnout 
občanům bezplatné veřejné internetové připojení 
k vyplňování elektronických sčítacích formulářů, 
jednak administrativně náročná povinnost podílet se 
na dodatečném sečtení osob, které se nesečtou ani 
v rámci terénního došetření. 
Hlavní role obecních úřadů bude zejména ve 
spolupráci na vybraných činnostech územní přípravy 
sčítání. Společnou charakteristikou všech těchto 
činností je, že zapojení obcí již nebude probíhat 
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plošně, ale selektivně podle potřeby. Stejně tak již 
nebudou obce žádány o odsouhlasování kompletních 
číselných řad budov na jejich území, ale o ověření 
pouze zlomku vybraných budov a adres, které 
v RÚIAN vykazují chybějící či nekonzistentní údaje. 
Zvolený koncept selektivní spolupráce obcí při 
územní přípravě jistě významně přispěje ke snížení 
jejich administrativní zátěže i souvisejících 
mzdových nákladů. 
Zároveň je vhodné připomenout, že obecním úřadům 
byly v zákoně uloženy takové povinnosti, které často 
již vyplývají z jiných zákonů a nejde tudíž o 
povinnosti nové (např. povinnosti, které mají 
z pozice editorů údajů v RÚIAN). Ostatní, 
jednorázové povinnosti přímo vázané na SLDB by 
pro obce neměly představovat významnější 
administrativní, personální či finanční zátěž. 
 
Rozpočtované prostředky pro obce na SLDB 2021 ve 
výši 33 mil. Kč v kapitole Všeobecná pokladní 
správa jsou určeny na kompenzaci jejich běžných 
výdajů jak při realizaci klíčových činností územní 
přípravy (např. došetřování TEA budov, harmonizace 
ZSJ), tak při samotném provedení sčítání (zajištění 
asistence obecní policie sčítacím komisařům 
v problémových lokalitách během terénních prací). 
Po dohodě s Ministerstvem financí bude možno 
formou neinvestiční účelové dotace hradit obcím 
pouze mzdové výdaje vynaložené na konkrétní, 
přesně definovaný účel. S kompenzací případných 
režijních výdajů se vzhledem k jejich zanedbatelné 
výši pro jednotlivé obce nepočítá. 
 
VYJÁDŘENÍ SMO ČR ze dne 5. 5. 2019: 
SMO ČR souhlasí s vypořádáním. 
 
 

215. Konkrétní připomínky: 
2. K § 11 odst. 3, písm. g) 
Znění předmětného zákona § 11 odst. 3 písm. g): 
„v oblasti provedení sčítání zajišťuje metodickou část školení sčítacích komisařů subjektu, který spolupracuje s Úřadem 
na zajištění terénních prací a činností s tím souvisejících, a ministerstev uvedených v § 12 odst. 2 až 5.“ 

 
Znění připomínky: 
Pokud se na zajišťování školení, jako tomu bylo při sčítání v roce 2011, mají podílet pověřené obecní úřady nebo úřady 
obcí s rozšířenou působností, není tato povinnost nikde stanovena a je třeba doplnit do zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO.  
Školení sčítacích komisařů bude organizačně i 
personálně zajišťovat ČSÚ ve spolupráci s Českou 
poštou, s. p. a vybranými rezorty. Se zapojením POÚ 
nebo ORP se nepočítá. 
VYJÁDŘENÍ SMO ČR ze dne 5. 5. 2019: 
SMO ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

29. Úřad pro zahraniční styky a 
informace 

216. Úřad pro zahraniční styky (dále jen „úřad“) a informace neuplatňuje k předkládanému materiálu žádné zásadní připomínky. 
Nicméně s ohledem na dopady návrhu zákona na úřad a jeho příslušníky upozorňujeme předkladatele na zajištění 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
„Jsme připraveni na další spolupráci. Kontaktní 
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Č. j. 3423/2019-ZSI 
eKLEP: 02. 04. 2019 
 
kontakt na zpracovatele: 
legislativa@uzsi.cz 
 
 

nezbytných konzultací a další spolupráce se zástupci bezpečnostních sborů České republiky a zpravodajskými službami 
v rámci přípravy navazujících prováděcích právních předpisů, aby bylo skutečně zamezeno negativnímu dopadu na jejich 
činnost a aktiva (viz dopady RIA - 3.11. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu). 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

osobou pro vypořádání je ŘO Robert Šanda, email: 
robert.sanda@czso.cz, tel: 274052160 

31. Hl. m. Praha 
Č. j. MHMP 425771/2019 
eKLEP: 29.03.2019 
 
pověřeny vypořádáním zásadní 
připomínky jsou: 
JUDr. Eva Novaková 
ředitelka odboru živnostenského 
a občanskoprávního 
Magistrátu hlavního města Prahy, 
tel.: 420 236 00 2250  
e-mail: eva.novakova@praha.eu  
Mgr. Jana Masopustová 
vedoucí oddělení matrik, státního 
občanství, voleb a územní 
orientace odboru živnostenského 
a občanskoprávního Magistrátu 
hlavního města Prahy 
tel.: 420 236 002 903 
e-mail: 
jana.masopustova@praha.eu  
  
e-mail: 29.03.2019  
Mgr. Magdalena Vejvodová 
odbor legislativní a právní 
oddělení veřejného práva 
a legislativy 
tel.:  236 003 205  
mob.: 734 433 277 
magdalena.vejvodova@praha.eu   
 

217. Obecně: 
slovo „online“ doporučujeme, v souladu s pravidly českého jazyka, nahradit slovem „on-line“; 
 
odkaz § 12 odst. 2 až 5 doporučujeme, v souladu se zněním § 12, nahradit odkazem na § 12 odst. 2 až 4. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 
 

218. K § 4 odst. 1 písm. a): 
u poznámky pod čarou č. 4 za slova „o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů“ doporučujeme, 
v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „(zákon o evidenci obyvatel)“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

219. K § 5 odst. 1: 
u poznámky pod čarou č. 6 slova „ve znění zákona č. 192/2016 Sb.“ doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

220. K § 6: 
v odstavci 1 u poznámky pod čarou č. 7 doporučujeme zvážit odkaz na čl. 17a, neboť nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 takové ustanovení neobsahuje; 
neměníme 
v odstavci 6 písm. a) a odstavci 7 písm. c) doporučujeme citaci ustanovení právního předpisu, v souladu s čl. 45 odst. 4 
nebo 5, čl. 47 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit normativním odkazem na jiný právní předpis v podobě 
jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu, 
nebo nenormativním odkazem na jiný právní předpis s použitím slov „jiný právní předpis“ a v poznámce pod čarou uvést 
úplnou citaci ustanovení tohoto jiného právního předpisu, tj. včetně slov „, ve znění pozdějších předpisů“; 
 
v odstavci 7 písm. a) a b) doporučujeme citaci ustanovení právního předpisu, v souladu s čl. 45 odst. 4 a čl. 63 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit normativním odkazem na jiný právní předpis a v poznámce pod čarou uvést slovní 
citaci ustanovení tohoto jiného právního předpisu. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

221. K § 7 písm. a) bodu 5: 
slovo „jeden“ doporučujeme, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „1“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

222. K § 10: 
doporučujeme v odstavci 1 slovo „body“ nahradit slovem „bodů“ a v odstavcích 5 a 6 slovo „odstavce“ nahradit slovem 
„odstavců“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

223. K § 11: 
v odstavci 1 za slovo „souvisejících“)“ doporučujeme vložit čárku. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

224. K § 13 odst. 4: 
slovo „bodu“ doporučujeme nahradit slovem „bodů“.  
zapracováno 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 
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225. K § 22 odst. 1: 
citaci ustanovení právního předpisu doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 a čl. 63 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit normativním odkazem na jiný právní předpis a v poznámce pod čarou uvést slovní citaci ustanovení tohoto jiného 
právního předpisu. 
 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 

226. K § 23 odst. 9: 
doporučujeme slova „odstavce 2, 3, 4, 5 nebo 6“ nahradit slovy „odstavců 2 až 6“ a slovo „odstavce 1 nebo 7“ nahradit 
slovy „odstavců 1 nebo 7“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

227. K § 24: 
text navrhujeme nahradit textem: „Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
V hlavním městě Praze projednávají přestupky podle tohoto zákona úřady městských částí hlavního města Prahy.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 
Návrh nereflektuje skutečnost, že podle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným 
obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, vykonávají orgány hlavního města Prahy,  
není-li citovaným zákonem stanoveno jinak. V daném případě by tedy byl k projednání všech přestupků na úseku sčítání 
lidu, domů a bytů příslušný Magistrát hlavního města Prahy a odvolacím správním orgánem by bylo pravděpodobně 
Ministerstvo vnitra. Takové řešení je však podle našeho názoru nesystémové a neodpovídá standardní funkční příslušnosti 
k projednání přestupků. Z tohoto důvodu navrhujeme znění § 24, jak výše uvedeno. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Text návrhu zákona byl upraven podle připomínky. 
 
VYJÁDŘENÍ Hl. M. Prahy ze dne 2. 5. 2019: 
Hl. m. Praha souhlasí s vypořádáním. 

228. K § 26: 
slovo „zvláštního“ doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „jiného 
právního“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

229. K návrhu Tezí některých ustanovení prováděcího právního předpisu k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021 doporučujeme: 
v úvodní části prvním odstavci odkaz na § 28, v souladu se zněním § 27 a 28, nahradit odkazem na § 27; 
v bodě 3 ve druhém odstavci úvodní části odkaz na § 22 odst. 1 písm. c), v souladu se zněním § 20 a 22, nahradit odkazem 
na § 20 písm. c) a dále u písmene a) vypsat zkratku „SLBD 2021“. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven. 

41. Jihomoravský kraj 
Č. j. JMK 36 205/2019 
 
e-mailem: 29.03.2019 Renáta 
Aubrechtová 
aubrechtova.renata@kr-
jihomoravsky.cz  
 
eKLEP: 29.03.2019 
Ing. Petr Hýbler  
člen Rady Jihomoravského kraje 
 
kontaktní osobou k vypořádání 
zásadních připomínek: 
Ing. Ivo Minařík, MPA 
vedoucí odboru regionálního 
rozvoje 

230. Úvodem: 
 
Zákon - Str. 7, § 11, odst. 3 písm. h) doplnit – Zajišťuje zpracování dat ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 na 
základě předem schváleného harmonogramu 
 

VYSVĚTLENO. 
Zpracování dat je úkolem ČSÚ, který vyplývá 
z jiného právního předpisu, proto jej není třeba 
definovat zákonem o sčítání. Zpracování dat také 
probíhá podle předem dané metodiky a 
nepředpokládáme, že metodika by měla být řešena 
zákonem.  
Vzhledem k tomu, že náročnost a délka zpracování 
závisí na tom, kolik a jakých (elektronických, 
listinných) formulářů bude sebráno, a v jaké kvalitě, 
není možné přesně určit harmonogram zpracování 
(jak odhadnout např. délku skenování listinných 
sčítacích formulářů, pokud nevíme, kolik jich 
sebereme?). Proto je požadavek na tuto úpravu 
zákona nepřijatelný.     
 
VYJÁDŘENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ze 
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e-mail:  
minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz  
tel.: 541 651 341 
 
 

dne 7. 5. 2019: 
 Jihomoravský kraj souhlasí s vypořádáním. 

231. Zákon - Str. 12, před § 22 Zpřístupnění výsledků sčítání doplnit - nový § s názvem Zpracování výsledků sčítání. 
 

VYSVĚTLENO. 
Zpracování dat je úkolem ČSÚ, který vyplývá 
z jiného právního předpisu, proto jej není třeba 
definovat zákonem o sčítání (viz vypořádání 
předchozí připomínky). 
 
VYJÁDŘENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ze 
dne 7. 5. 2019: 
Jihomoravský kraj souhlasí s vypořádáním. 
 

232. Zákon - Str. 12, § 22, odst. 1 doplnit – Úřad uveřejní výsledky sčítání nejpozději v termínu …….202.. (nutno doplnit 
dle praxe) 
 

VYSVĚTLENO. 
Pro předkladatele není navržený text akceptovatelný. 
Bylo by totiž nutné nejdříve definovat výsledky 
sčítání, které mají být zveřejněny v konkrétním 
termínu. Pro vysvětlení uvádíme příklad z minulého 
sčítání. Při minulém sčítání byly první neúplné 
výsledky sčítání publikovány zhruba tři měsíce po 
rozhodném okamžiku (pouze základní údaje o 
osobách, které se sečetly elektronicky), předběžné 
výsledky pak koncem roku 2011 a zveřejňování 
definitivních výsledků probíhalo postupně v letech 
2012 – 2013. Některé podrobnější a analytické 
výsledky pak byly ještě publikovány v letech 2014-
2015. Zakázky pro konkrétní uživatele jsou 
poskytovány průběžně až do dalšího sčítání.  
 
VYJÁDŘENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ze 
dne 7. 5. 2019:  
Jihomoravský kraj souhlasí s vypořádáním. 

233. Připomínky: 
 
Zákon - Str. 7, § 11, odst. 3 písm. h) doplnit zkratku – „SLDB 2021“ (tuto dále využívat v textu zákona) 
 

VYSVĚTLENO. 
Předkladatel nemá v úmyslu tuto legislativní zkratku 
zavádět do návrhu zákona. 
Dle Legislativních pravidel vlády čl. 44/2 se 
legislativní zkratka nemůže skládat z velkých 
písmen. 
 
VYJÁDŘENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ze 
dne 7. 5. 2019:  
Jihomoravský kraj souhlasí s vypořádáním. 

234. Důvodová zpráva, str. 28, k bodům 15 a 16, druhý odst., doplnit slova - Zjišťování dopravního prostředku a frekvence 
k dojíždění z místa bydliště do zaměstnání nebo školy je požadováno větším počtem rezortů a kraji zejména za účelem 
získání datových podkladů pro vytváření strategií dopravní obslužnosti v jednotlivých regionech. 
 
Závěr: 
Viz zohlednění výše uvedených zásadních připomínek a připomínek k textu „Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021“ 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Do důvodové zprávy bude doplněn text „a některými 
kraji“. Zdůvodnění: Tento požadavek byl uplatněn 
pouze některými kraji. 
VYJÁDŘENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ze 
dne 7. 5. 2019:  
Jihomoravský kraj souhlasí s vypořádáním. 
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42. Olomoucký kraj 
Č. j. KUOK 28717/2019 
eKLEP: 27.03.2019 
 
Vyřizuje: Mgr. Lazíková 
tel.: 585 508 431 
e-mail: hejtman@olkraj.cz  
 

235. Doporučující připomínky: 
 
1) K § 7 písm. a) bodům 4 - 6: 
Doporučujeme používání pojmu uvedeného v čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů, jenž používá pojem „místo obvyklého pobytu“, a to s ohledem na fakt, 
že bydliště vymezuje ustanovení § 84 občanského zákoníku (domníváme se, že pojem „místo obvyklého pobytu“ nelze 
zaměnit s pojmem „trvalého pobytu“ dle zákona o evidenci obyvatel). 
 

VYSVĚTLENO. 
Údaj o místě obvyklého pobytu požadovaný 
evropskými právními předpisy má poměrně 
komplikovanou definici (rozvedenou v prováděcích 
předpisech) a odvozuje se z více údajů zjištěných na 
formuláři, resp. převzatých z administrativních 
zdrojů. Z toho důvodu se ČSÚ snažil terminologicky 
odlišit informaci zjišťovanou na formuláři od 
výsledného místa obvyklého pobytu. Obvyklé 
bydliště je chápáno jako mírně širší pojem než místo 
obvyklého pobytu.  
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 7. 2019: 
Text návrhu zákona byl upraven podle  nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a 
bytů. V souladu s čl. 2 výše uvedeného nařízení je 
používán pojem „místo obvyklého pobytu“. 

236. 2) K § 10 odst. 3: 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že za každou osobu, bez ohledu na rozsah omezení svéprávnosti, bude poskytovat 
informace opatrovník (či jiná osoba). To by bylo možné považovat za rozporné s Úmluvou o právech osob se zdravotním 
postižením (zejména s čl. 12). 
 

VYSVĚTLENO. 
V praxi budou práva osob se zdravotním postižením 
vyplývající z Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením maximálně šetřena (konzultováno s Mgr. 
Bc. Zbyňkem Vočkou). 

44. Moravskoslezský kraj 
Č. j. MSK 34394/2019 
eKLEP: 02.04.2019 
 
 
vyřizuje: Mgr. Silvie Janečková 
odbor právní a organizační  
tel.: 595 622 255 
e-mail: posta@msk.cz  
 
 
 
 

237. Doporučující připomínka:   (navrhl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje) 
 
K ustanovení § 7, Údaje zjišťované prostřednictvím sčítacích formulářů, písmeno b) 
V tomto ustanovení jsou uvedeny údaje, které se zjišťují pro účely sčítání prostřednictvím sčítacích formulářů o bytech, 
bydlení a domácnostech. 
 
Navrhujeme mezi tyto údaje doplnit další body, a to „vybavenost hlásičem požáru“ a „vybavenost detektorem oxidu 
uhelnatého“. 
 
Odůvodnění: 
V současné době je požadavek na vybavení stavby pro bydlení požárně bezpečnostním zařízením autonomní detekce 
a signalizace (tzv. požárním hlásičem) stanoven vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany. 
Tento požadavek se týká pouze nově navrhovaných bytů v rodinných a bytových domech a neřeší stávající byty, kde 
vybavení bytu požárním hlásičem je na dobrovolnosti uživatele bytu, a tak vzniká rozdílné požární zabezpečení bytů. 
Ze statisticky sledovaných údajů Hasičského záchranného sboru České republiky vyplývá, že počet úmrtí a zranění osob 
při požárech v bytech je značný a nemá klesající tendenci. Průměrně 40 % všech úmrtí při požárech je způsobeno požáry 
v bytech. Co se týká porovnání celkového počtu zraněných osob u všech požárů a požárů v bytech, je podíl ještě vyšší, 
a to celých 50 %. 
 
V současné době neexistuje požadavek instalace detektoru oxidu uhelnatého v rodinných a bytových domech vyplývající 
z právních předpisů. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování v tepelných spotřebičích užívaných v domácnostech 
k ohřevu teplé vody a vytápění. Ze statistiky Českého statistického úřadu vyplývá, že v souvislosti s událostmi s výskytem 
oxidu uhelnatého je v České republice každoročně intoxikováno přes 1000 osob a z toho je přibližně 250 hospitalizováno. 
Na následky otravy oxidem uhelnatým umírá ročně v průměru přes 100 osob. Vybavení bytu detektorem oxidu uhelnatého 
záleží především na osobní zodpovědnosti a povědomí uživatele bytu.  
Získané údaje ukážou trend vybavenosti požárním hlásičem a detektorem oxidu uhelnatého v rodinných a bytových 
domech a vyjádří zodpovědnost uživatelů či majitelů za vlastní přístup při ochraně svého zdraví a majetku. Zároveň mohou 

VYSVĚTLENO. 
Obsah sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 je 
navržen v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 
ledna 2016 č. 5 ke způsobu realizace SLDB 2021, 
podle něhož má být sčítání provedeno s maximálním 
využitím existujících administrativních zdrojů dat a 
doplněno obsahově redukovaným celoplošným 
terénním šetřením. Seznam údajů v § 7 (nově § 8), 
které se budou zjišťovat za byt, bydlení a domácnost 
prostřednictvím formulářů, odpovídá 
odsouhlasenému návrhu věcného záměru zákona o 
SLDB 2021. 
 
Oproti sčítání v roce 2011, kdy byly údaje za domy 
zjišťovány od respondentů prostřednictvím 
domovního listu, budou pro účely SLDB 2021 
přebírány z dostupných administrativních zdrojů dat. 
Rozsah zjišťovaných údajů za domy nebude oproti 
sčítání 2011 nijak redukován.  
 
Údaje za byt pro účely SLDB 2021 není možné 
naplnit z žádného dostupného administrativního 
zdroje dat a budou muset být zjišťovány od 
respondentů. 
 
Přidání dalších údajů mezi zjišťované údaje za byt 
prostřednictvím sčítacích formulářů (do § 7 (nově § 
8), písmeno b) by bylo v rozporu s výše uvedeným 
usnesením i se snahou snížit administrativní zátěž 
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být, mimo jiné, důležitým ukazatelem, který bude impulsem například pro úpravu právních předpisů, zaměření preventivně 
výchovné činnosti a realizaci preventivních projektů v ochraně životů a zdraví občanů ČR. Tímto opatřením lze pak 
argumentovat, neboť např. za posledních pět let je při požárech a únicích oxidu uhelnatého v bytovém fondu ohroženo 
(usmrcení, zranění, hospitalizovaní a evakuováni) v České republice přes 19.000 osob. 
 
Prosíme o zapracování této připomínky. 
 

respondentů (jeden ze základních principů 
navrhovaného sčítání). S ohledem na tuto skutečnost 
ČSÚ naopak navrhl, aby některé údaje za byt (např. 
teplá voda), šetřené při sčítání v roce 2011, nebyly 
při SLDB 2021 zjišťovány vůbec (redukce počtu 
otázek na sčítacím formuláři). 
 
Dle průzkumu veřejného mínění společnosti 
MEDIAN s.r.o., realizovaného na téma SLDB pro 
ČSÚ v roce 2018, by dotázaným osobám ve sčítání 
vadily zejména otázky na bydlení, vybavení bytu. 
Bydlení a obecně majetek jsou citlivá témata, která 
respondenty (povinné osoby) více zatěžují a snižují 
jejich ochotu sdělovat údaje (riziko z hlediska 
úspěšnosti sčítání – zajištění úplnosti dat).   

52. Národní úřad pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost 
Č. j. 767/2019-NÚKIB-E/110 
eKLEP: 02.04.2019 
e-mail: 02.04.2019 
Mgr. Pavel Štěpáník  
vedoucí pracoviště vládní agendy 
a legislativy  
Kabinet ředitele  
tel: 541 110 692 
mob: 725 975 580  
 
k vypořádání připomínek je 
zmocněna:  
Mgr. Bc. Klára Malaníková, 
Ph.D. 
tel.: 541 110 529 
e-mail: legislativa@nukib.cz    
 

238. 1. K § 5 – cenzovému informačnímu systému: 
Z důvodové zprávy, zejména pak z provedené analýzy rizik v ní obsažené Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost dovozuje, že cenzový informační systém a aplikace SLDB 2021, se kterými realizace tohoto předpisu počítá, 
naplňují určující kritéria z vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, 
a měly by tedy být identifikovány jako významné informační systémy a lze považovat za vhodné tento závěr zapracovat 
do důvodové zprávy k tomuto předpisu. 
Konkrétně spatřujeme naplnění těchto kritérií daných zmíněnou vyhláškou: oblastní určující kritérium z přílohy č. 2. Oblast 
I. bod 2 databáze obsahující osobní údaje, případně bod 14 státní statistická služba a dopadové určující kritérium v § 4 
písm. b) bod 4 zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50 000 osob. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Do příslušné části důvodové zprávy, která se týká 
cenzového informačního systému, bude doplněn 
závěr, že cenzový informační systém a relevantní 
aplikace k SLDB 2021, se kterými realizace tohoto 
předpisu počítá, naplňují určující kritéria z vyhlášky 
č. 317/2014 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích, a 
předkladatel je identifikuje jako významné 
informační systémy. 
 
VYJÁDŘENÍ NÚKIB ze dne 6. 5. 2019: 
NÚKIB souhlasí s vypořádáním. 
 

239. 2. K § 5 – obvyklému bydlišti: 
Doporučujeme sjednotit terminologii s citovaným nařízením Evropského parlamentu. Návrh zákona uvádí „obvyklé 
bydliště“, nařízení operuje s pojmem „místo obvyklého pobytu“.  
Doporučujeme tedy pojem „místo obvyklého pobytu“, kterým se dle nařízení rozumí místo, kde osoba obvykle tráví období 
každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a 
příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí, ledaže by návrh sledoval pojem jiného významu. 
Tuto připomínku je nutno uplatnit i s ohledem na to, že pojem „obvyklé bydliště“ používá jiné nařízení, konkrétně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se 
závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, a to ve smyslu 
místa, kde osoba obvykle pobývá, tj. alespoň 185 dní v každém kalendářním roce, z důvodu osobních vazeb, které 
vypovídají o těsné vazbě této osoby a místa, kde žije. Za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než osobní 
vazby, a která tedy střídavě pobývá na různých místech ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo jejích 
osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední podmínka se nepožaduje, pokud osoba pobývá v některém 
členském státě, aby zde vykonávala časově omezený úkol. Docházka na vysokou školu nebo do školy nemá za následek 
změnu obvyklého bydliště. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

VYSVĚTLENO. 
Údaj o místě obvyklého pobytu požadovaný 
evropskými právními předpisy má poměrně 
komplikovanou definici (rozvedenou v prováděcích 
předpisech) a odvozuje se z více údajů zjištěných na 
formuláři, resp. převzatých z administrativních 
zdrojů. Z toho důvodu se ČSÚ snažil terminologicky 
odlišit informaci zjišťovanou na formuláři od 
výsledného místa obvyklého pobytu. Obvyklé 
bydliště je chápáno jako mírně širší pojem než místo 
obvyklého pobytu. 
 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 22. 7. 2019: 
Text návrhu zákona byl upraven podle  nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 763/2008 
ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a 
bytů. V souladu s čl. 2 výše uvedeného nařízení je 
používán pojem „místo obvyklého pobytu“. 

240. 3. K § 6 odst. 2 – údajům z informačních systémů: 
Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit či vyjasnit, kým a jakou formou budou stanoveny termíny a formy 
předávaných dat.  
Tato připomínka je doporučující. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 
Do důvodové zprávy bude doplněn text: 
Termíny a formy předávaných dat budou stanoveny 
dohodou mezi ČSÚ a příslušným správcem dat tak, 
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8 Strana 1 důvodové zprávy. 
9 Kapitola 1.6 RIA. 

 aby odpovídaly časovému harmonogramu přípravy a 
provedení sčítání. Při volbě formy předávaných dat 
budou zohledněny technické možnosti jednotlivých 
informačních systémů. 

241. 4. K § 11 odst. 2 – spolupracujícím subjektům: 
Sousloví „dále jen“ evokuje, že je v textu zaváděna legislativní zkratka. Legislativní zkratky, dle Legislativních pravidel 
vlády, lze použít pro slovní spojení, které se v právním předpisu vícekrát opakuje, což v tomto případě naplněno je. 
Zkratkou však logicky nelze označit text, který je několikanásobně delší než text zkracovaný.  
Nadto lze podotknout, že se nemůže jednat ani o souhrnné označení vícero obdobných subjektů, jelikož se u každého 
označení jedná o jeden jediný. 
Lze doporučit celkovou revizi uvedeného ustanovení a dalších ustanovení, ve kterých se uvedené označení vyskytuje.  
Tato připomínka je doporučující. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven podle Legislativních pravidel 
vlády. 

58. Česká pošta, s. p. 
Č. j. --- 
 
e-mail: 26.03.2019  
Ing. František Drobil  
projektový manažer 
tel.: 602 373 556  
e-mail: 
drobil.frantisek.2@cpost.cz    
 
- doporučení, ačkoli se dle LPV 
nejedná o zásadní připomínky, 
přistoupili jsme k nim s největší 
vážností 
 

242. 1.  Připomínky obecné 
 

1.1     Rozsah. Dle důvodové zprávy je účelem návrhu zákona vytvoření „právního, organizačního, technického 
a logistického rámce nezbytného pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, 
tj. pro sběr údajů, jejich zpracování a pro distribuce výsledků uživatelům.“8 Návrh zákona se však ve svých 28 
paragrafech zabývá pouze některými otázkami sčítání, zejména fází sběru dat. Ostatní fáze sčítání jsou návrhem 
zákona téměř neřešeny. Opomenuta tedy zůstává fáze přípravná (s výjimkou § 6 návrhu zákona), dále tzv. zkušební 
sčítání, fáze zpracování dat a zveřejnění statistických výsledků. Navrhovaná právní úprava z pohledu ČP tedy není 
dostatečná, což může přinášet problémy při její aplikaci a realizaci sčítání. 
 
Tzv. zkušební sčítání je dle důvodové zprávy naplánováno na jaro 2020 a jeho role je evidentně značná, návrh zákona 
o zkušebním sčítání zcela mlčí. Jak uvádí závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), „práva a povinnosti 
osob zúčastněných na sčítání (ať již aktivně či pasivně) lze stanovit pouze zákonem.“9 ČP proto navrhuje, aby byly 
do návrhu zákona doplněny části týkající se zejména zkušebního sčítání a stanoveny práva povinnosti osob 
zúčastněných na zkušebním sčítání.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
ČP dále navrhuje, aby byla do návrhu zákona zapracována i fáze zpracování dat a informace o ukončení sčítání 
zveřejním statistických výsledků (tato připomínka není zásadní). 
 

VYSVĚTLENO. 
Fáze přípravy sčítání, zpracování dat ze sčítání a 
zveřejnění statistických výsledků jsou v zákoně 
upraveny v míře, v jaké je potřebné jejich legislativní 
zakotvení - u přípravy sčítání zejména stanovení 
odpovědných subjektů a jejich povinností, u 
zpracování údajů určení místa zpracování údajů v 
cenzovém informačním systému nebo stanovení 
maximální doby pro výmaz nebo zničení osobních 
údajů, a zpřístupnění výsledků sčítání je upraveno 
samostatným ustanovením návrhu zákona. 
Popis jednotlivých fází sčítání je součástí důvodové 
zprávy. Zpracování údajů ze sčítání je detailně 
popsáno v kapitole h) obecné části důvodové zprávy. 
Popis přípravy sčítání (včetně zkušebního sčítání) 
bude do kapitoly h) doplněn.  
Vymezení práv a povinností osob podléhajících 
zkušebnímu sčítání přímo v paragrafovém znění 
zákona neupravujeme zejména proto, že účast ve 
zkušebním sčítání je založena na principu 
dobrovolnosti a týká se jen velmi omezeného vzorku 
obyvatel (méně než 1 %). Při zkušebním sčítání 
navíc bude cílem jednotlivé ověřované fáze, procesy 
a postupy co nejvíce přiblížit jejich navrhované 
podobě pro reálné sčítání, proto nespatřujeme 
potřebu je znovu explicitně upravovat.  
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 
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10 Viz též např. strana 2 předkládací zprávy. 
11 Kapitola 1.4.1 RIA. 
12 Jmenovitě: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Generální finanční ředitelství, Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
13 Zde se má jednat pouze o úkoly obecních úřadů. 
14 Strana 60 RIA. 
15 Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
16 A dalšího subjektu spolupracujícího s ČSÚ dle § 11 odst. 2 návrhu zákona – Státní pokladna, Centrum sdílených služeb, s.p. (dále jen „SPCSS“). 

243. 1.2    Úkoly dalších subjektů. Návrh zákona by měl upravovat působení dalších subjektů podílejících se na sčítání, 
definovat jejich úkoly a povinnosti.10 V návrhu zákona jsou však vyjmenovány úkoly zejména ČSÚ (§ 11 návrhu 
zákona), dále okrajově úkoly některých ministerstev (§ 12 návrhu zákona) a úkoly obecních úřadů (§ 13 návrhu 
zákona). 
V rámci RIA11 jsou popsány úkoly ČSÚ, dále úkoly spolupracujících subjektů12 s uvedením úkolů orgánů územní 
samosprávy13 a úkolů dalších subjektů (správci hromadných ubytovacích zařízení). Z RIA dále vyplývá, že se na 
sčítání bude podílet též např. obecní policie14. 
V rámci jednotlivých předložených dokumentů spatřuje ČP nesoulad ve vymezení subjektů, které se budou podílet 
na sčítání, a stanovení jejich úkolů. Současně upozorňujeme, že dva subjekty, které se budou podílet na sčítání, budou 
spolupracovat s ČSÚ na principu horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ15, přičemž však jejich úkoly nejsou 
v návrhu zákona stanoveny (blíže k tomuto dále). 
 

VYSVĚTLENO.  
1. Pokud jde o ministerstva a ústřední správní úřady, 
návrh zákona upravuje pouze ty jejich povinnosti, 
které nevyplývají z jiných právních předpisů, 
a ty úkoly (pravidla chování), které 
mají normativní charakter. Část úkolů 
je řešena prostřednictvím ukládací části návrhu 
usnesení („ministryni financí zajistit spolupráci 
Generálního finančního ředitelství s Českým 
statistickým úřadem za účelem poskytnutí údajů z  
informačního systému Generálního finančního 
ředitelství, ministryni práce a sociálních věcí zajistit 
spolupráci České správy sociálního zabezpečení s 
Českým statistickým úřadem za účelem poskytnutí 
údajů z Integrovaného informačního systému České 
správy sociálního zabezpečení; 

2. Pokud jde o orgány územních samosprávných 
celků, normativní charakter mají pouze úkoly 
obecních úřadů, spolupráce s ostatními orgány 
územních samosprávných celků je neformální.  

3. Návrh zákona předpokládá, že úkoly subjektů, 
jejichž účast na sčítání je založena na principu 
horizontální spolupráce, budou vymezeny ve 
smlouvě (smlouvách), která spolupráci mezi oběma 
smluvními stranami (veřejnými zadavateli) zakládá. 
Podle § 12 ZZVZ se jejich spolupráce řídí pouze 
ohledy souvisejícími s veřejným zájmem – tj. 
zájmem na řádném provedení SLDB 2021. 

244. 1.3     Horizontální spolupráce. Návrh zákona vyvolává pochybnosti, zda jsou úkoly ČP16 definovány dostatečně 
určitě, aby bylo možno vyhovět podmínkám provádění prací v režimu horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ, popř. 
na základě výjimky výhradního práva (§ 29 písm. q) ZZVZ). Zákonné pověření je nezbytné formulovat tak, aby bylo 
jednoznačné, že jiný subjekt než ČP nemůže příslušné práce provádět. Zdůrazňujeme přitom, že návrh zákona by měl 
v pověření zahrnout, byť v obecné rovině, veškeré činnosti, které by ČP měla v rámci sčítání provádět. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme do § 11 návrhu zákona doplnit odst. 4 a 5, kde by byly věcně vymezeny 
úkoly ČP a SPCSS v rámci sčítání, obdobně jako jsou v § 11 odst. 3 návrhu zákona vymezeny úkoly ČSÚ.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Právní základ spolupráce: 
Ministerstvu vnitra bylo uloženo usnesením vlády 
ČR ze dne 19. 6. 2018 č. 391 zajistit prostřednictvím 
České pošty, s. p. ve spolupráci s ČSÚ přípravu a 
provedení terénních prací při sčítání 2021, a to na 
základě smlouvy, která bude v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže. Na základě tohoto dokumentu 
byla v srpnu 2018 zřízena meziresortní pracovní 
skupina, kde měly zainteresované instituce, včetně 
České pošty, s. p., své zástupce. Meziresortní 
pracovní skupina vyhodnotila, že výše uvedenou 
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činnost bude ČSÚ s Českou poštou, s. p., zajišťovat 
formou horizontální spolupráce podle § 12 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Poté 
byl záměr ČSÚ využít horizontální spolupráci pro 
zajištění terénních prací a činností s tím spojených 
projednán dne 16. ledna 2019 v pracovní komisi pro 
transparentní veřejné zakázky se závěrem, že 
podmínky pro využití horizontální spolupráce při 
uzavření smlouvy jsou naplněny. Dne 27. 2. 2019 
ministr vnitra informoval (čj. 150/19) vládu o 
způsobu zajištění terénních prací při sčítání 2021.  
 
K dostatečně určitému obsahu spolupráce:  
ČSÚ, Česká pošta, s. p. i Ministerstvo vnitra 
postupují jak v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, tak s požadavky uvedenými v 
usnesení vlády. Podrobná úprava vlastní spolupráce 
těchto subjektů se stane obsahem písemné smlouvy 
mezi ČSÚ a Českou poštou s. p., ve které smluvní 
strany vyjádří podrobné podmínky spolupráce, 
vymezí práva a povinnosti a ostatní skutečnosti 
s horizontální spoluprací spojené. Ze žádného 
právního předpisu nevyplývá, že by vymezení rolí 
zainteresovaných subjektů mělo být upraveno 
zákonem. ČSÚ je dokonce přesvědčen, že forma 
písemného smluvního úkonu je velmi flexibilní a pro 
obě smluvní strany vhodná a zákonem o zadávání 
veřejných zakázek předpokládaná. 
VYJÁDŘENÍ ČSÚ ze dne 5. 6. 2019: 
AKCEPTOVÁNO, text upraven podle připomínky: 
„ Při přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s 
Českou poštou, s. p. (dále jen „Česká pošta“) na 
zajištění terénních prací a činností s tím souvisejících 
a se Státní pokladnou, Centrem sdílených služeb, s. 
p. (dále jen „Centrum sdílených služeb“) na zajištění 
online sčítání a činností s tím souvisejících.“ 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 11. 6. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

245. 2.  Připomínky k jednotlivým částem návrhu zákona 
 

1) K § 2: 
Ustanovení by mělo vymezovat pojmy použité v návrhu zákona. Nicméně uvedeny jsou pouze čtyři pojmy, jejichž 
vymezení shledává ČP jako nedostatečné z hlediska jejich výkladu. Není zřejmý rozdíl a vztah mezi jednotlivými 
pojmy. Pojem „domácnosti“ (pod písm. d)) je definován pomocí dalších blíže nespecifikovaných vágních pojmů 
(„bez ohledu na druh a délku pobytu“, „typ obydlí“, „nouzové obydlí“ atp.). Výkladem tohoto ustanovení § 2 písm. d) 
návrhu zákona lze dospět např. k závěru, že jednou domácností je např. celé zařízení typu lůžkové zdravotní či 
sociální péče. Dále by se v případě nouzového obydlí jednalo např. o maringotky. ČP tedy požaduje, aby byly 
uvedené pojmy vymezeny dostatečně určitě.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO.  
Definice pojmu „domácnost“ bude blíže rozvedena 
v tomto smyslu: „fyzické osoby, které bydlí 
v jednom bytě; může jí být i jediná fyzická osoba, 
pokud v bytě bydlí sama; dále se domácností rozumí 
fyzické osoby, které společně nebo samy bydlí v 
jiném typu obydlí, než je byt, vyjma fyzických osob, 
které žijí jako jednotlivci v zařízeních nebo jsou 
osobami bez přístřeší (osoba žijící mimo 
domácnost)“. 
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ČP současně navrhuje doplnit do návrhu zákona další použité pojmy, jsou např. „nouzové obydlí“, „sčítání“, „osoba 
zajišťující sběr nebo zpracování údajů ze sčítání“, „člen domácnosti“, „sčítací formulář“, „povinná osoba“, „online 
sčítání“, „terénní došetření“, „zkušební sčítání“ atd. (tato připomínka není zásadní). 
 

VYSVĚTLENO. 
Navrhované pojmy jsou buď obecnými pojmy, jež 
nemá smysl definovat (osoba zajišťující sběr nebo 
zpracování údajů ze sčítání, člen domácnosti), nebo 
jsou definovány na jiném místě v zákoně (sčítání, 
povinná osoba, sčítací formulář) nebo jde o definici 
postupu, který plyne z dalších ustanovení zákona 
(např. on-line sčítání, terénní došetření). 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

246. 2) K § 4: 
V odst. 1 tohoto ustanovení je uveden rozsah sčítání pozitivním výčtem. Oproti tomu v odst. 2 je uveden negativní 
výčet. Výkladové problémy však bude činit vztah mezi § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. b), neboť není zřejmé, 
co se myslí pojmem „jednorázová návštěva“. Vzhledem k tomu, že každá fyzická osoba podléhající sčítání má 
povinnost se sečíst (§ 10 návrhu zákona), přičemž nesplnění této povinnosti je přestupkem (§ 23 návrhu zákona), 
nedostatečné vymezení okruhu povinných osob může mít zásadní dopad do práv povinných osob (zejména ve vztahu 
k § 23 návrhu zákona). Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) návrhu zákona je novinkou oproti minulému sčítání. Tím 
spíše pokládáme za nezbytné, aby bylo zřejmé, co daným ustanovením chtěl tvůrce zákona říci.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO.  
Příslušné ustanovení zákona bude upraveno tak, aby 
se v něm pojem „jednorázová návštěva“ 
nevyskytoval: 
b) cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik na území 
České republiky přítomni za účelem krátkodobého 
pobytu do 90 dnů.“ 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

247. 3) K § 8: 
V rámci sčítání bude docházet k rozsáhlému zpracování osobních údajů. V ustanovení § 8 návrhu zákona je zcela 
správně vymezena doba pro uchování zpracovávaných osobních údajů. Doporučujeme do tohoto ustanovení dále 
doplnit i další povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s požadavky Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Nové znění ustanovení § 8 by mělo být následující: 
(1) Úřad je správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro zajištění veškerých 

činností a úkolů vyplývajících z tohoto zákona. 
(2) Úřad je odpovědný za zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

a dalších souvisejících právních předpisů o ochraně osobních údajů.  
(3) Úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů, s výjimkou údajů uvedených v § 5 odst. 3, jakmile pomine účel, 

pro který byly zpracovány, nejpozději do 2 let od rozhodného okamžiku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
K návrhu odst. 1: 
ČSÚ je výhradním správcem pouze osobních údajů 
získaných při sčítání z informačních systémů veřejné 
správy nebo z formulářů, nikoliv všech osobních 
údajů ve všech případech zpracování, jak bylo 
Českou poštou navrženo. Postavení správce a 
zpracovatele ve vztahu ČSÚ a České pošty při SLDB 
2021 je speciálně řešeno ve smlouvě o horizontální 
spolupráci. 
K návrhu odst. 2: 
Odpovědnost správce osobních údajů je stanovena 
přímo GDPR a jinými právními předpisy (např. 
zákonem o zpracování osobních údajů), a tudíž 
navržený odstavec nestanoví normativně nic nového.  
K návrhu odst. 3: 
Návrh odstavce odpovídá původnímu textu návrhu 
zákona o SLDB a bude zachován. 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

248. 4) K § 10 odst. 2: 
V tomto ustanovení návrhu zákona je stanovena povinnost člena domácnosti poskytnout údaje podle § 7 písm. b) 
návrhu zákona. Předpokládáme, že údaje budou vyplňovány pouze jedním členem domácnosti za ostatní členy 
domácnosti (ostatním členům domácnosti zřejmě nebude ani umožněno údaje vyplnit duplicitně). Navrhujeme tedy 
doplnit následující: Tuto povinnost za členy domácnosti splní vždy jeden člen, přičemž však odpovědnost nesou 
všichni společně a nerozdílně. Tato připomínka není zásadní. 
 

VYSVĚTLENO A ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO.  
Požadované údaje o bytě, bydlení a domácnosti podle 
§ 7 (nově § 8) písm. b) se budou pro danou 
domácnost zjišťovat pouze jednou a za ostatní členy 
domácnosti je tak může skutečně vyplnit jen jeden 
její člen, který k tomu má potřebné informace. 
V praxi bude tento způsob pravděpodobně hojně 
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17 Viz k § 11 odst. 2 v důvodové zprávě. 

využívaný. Ostatní členové domácnosti jsou však 
povinni mu v případě potřeby poskytnout při 
vyplňování údajů nezbytnou součinnost (týká se 
zejména vyplňování seznamu osob v bytě a jejich 
data narození). Z tohoto důvodu navrhujeme do 
důvodové zprávy doplnit následující upřesnění: 
„Tuto povinnost může za domácnost splnit i jeden 
její člen, přičemž ostatní členové jsou povinni mu 
v případě potřeby poskytnout chybějící údaje.“ 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

249. 5) K § 11 odst. 2: 
Doporučujeme, aby v § 11 odst. 2 návrhu zákona byly zjednodušeny navrhované legislativní zkratky označující ČP 
a SPCSS (např. jen „Česká pošta“ a „SPCSS“). Pokud bylo autorem návrhu zamýšleno, aby zkratky věcně vymezily 
působnost těchto subjektů, nepovažujeme takový postup za vhodný. Formulací legislativní zkratky nelze vyvolat 
normativní právní účinky – nelze tak tedy ani ve vztahu k ČP ani SPCSS pouhou zkratkou přidělit žádný úkol či 
působnost, to je třeba učinit samostatnou normativní větou. Navrhujeme, aby ustanovení znělo následovně: 
Při přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s Českou poštou, s.p. (dále jen „Česká pošta“), jejíž úkoly jsou 
vymezeny v § 11 odst. 4, a se Státní pokladnou, Centrem sdílených služeb, s.p. (dále jen „SPCSS“), jejíž úkoly jsou 
vymezeny v § 11 odst. 5.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO. 
Text bude upraven podle Legislativních pravidel 
vlády. 
 
AKCEPTOVÁNO, text upraven podle připomínky: 
„ Při přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s 
Českou poštou, s. p. (dále jen „Česká pošta“) na 
zajištění terénních prací a činností s tím souvisejících 
a se Státní pokladnou, Centrem sdílených služeb, s. 
p. (dále jen „Centrum sdílených služeb“) na zajištění 
online sčítání a činností s tím souvisejících.“ 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 11. 6. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

250. 6) K § 11: 
Zde odkazujeme na bod 1.3 tohoto dokumentu. K tomu se dále odvoláváme na připomínky uvedené k § 11 odst. 2 
s doplněním, že nelze vyvolat normativní právní účinky ani vysvětlením v rámci důvodové zprávy.17  
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Forma spolupráce je stanovena – jedná se o 
horizontální spolupráci podle § 12 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. (viz blíže vysvětlení k 
připomínce označené jako 1.3, č. 244) 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

251. 7) K § 14: 
Ustanovení považujeme za zcela nadbytečné s ohledem na existenci stávající právní úpravy ochrany osobních údajů. 
Požadujeme tedy vypuštění z návrhu zákona, rovněž vypuštění navazujícího § 23 odst. 8 návrhu zákona, neboť se 
jedná o duplicitu s jinými právními předpisy.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
Návrh zákona upřednostňuje zvláštní úpravu 
mlčenlivosti a s ní související povinnost zajistit 
ochranu sčítacích formulářů a v nich obsažených 
údajů. Tento přístup umožňuje úpravu povinností a 
přestupků maximálně přizpůsobit konkrétním 
specifickým podmínkám SLDB 2021 a zajistit tak 
její účinnost. Není zřejmé, které předpisy má ČP na 
mysli, ale obecně lze konstatovat, že „pouhé“ využití 
obecné úpravy ochrany osobních údajů by v praxi 
vyvolalo četné interpretační a aplikační problémy.  
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 
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252. 8) K § 17 odst. 3: 
Sčítací komisař nemůže být z časových důvodů vytěžován žádostmi povinných osob o vysvětlení a pomoc nad míru 
potřebnou. Pro informace povinným osobám budou primárně sloužit v rámci sčítání jiné kanály, než osobní 
vysvětlení sčítacích komisařů. Primárním úkolem sčítacího komisaře je v daném čase roznést a poté sebrat listinné 
sčítací formuláře. Pokud by byl vytěžován jinými úkoly, došlo by k zásadnímu ohrožení celého sčítání (jedná se 
o zátěž nejen časovou ale rovněž finanční). Sčítací komisař by dále neměl, s výjimkou odůvodnitelných případů 
(popsaných níže), vyplňovat sčítací formulář za povinnou osobu, neboť odpovědnost za úplnost a správnost nese 
povinná osoba, nikoli sčítací komisař. Navrhujeme proto následující změnu textu tohoto ustanovení: Sčítací komisař 
nebo kontaktní místo poskytne povinné osobě na její žádost vysvětlení. Povinné osobě, která není schopna vyplnit 
formulář sama, poskytne sčítací komisař nebo kontaktní místo na její žádost pomoc s vyplněním. V důvodové zprávě 
by přitom mělo být současně uvedeno, že osoba, která není schopna formulář vyplnit sama, je zejména osoba zrakově 
hendikepovaná a osoba v obdobném postavení.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO.  
Text bude upraven podle připomínky - Sčítací 
komisař nebo kontaktní místo poskytne povinné 
osobě na její žádost vysvětlení. Povinné osobě, která 
není schopna vyplnit formulář sama, poskytne sčítací 
komisař nebo kontaktní místo na její žádost pomoc 
s vyplněním. 
Do důvodové zprávy se doplní, že může jít o osobu 
se zdravotním postižením.  
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

253. 9) K § 17 odst. 4: 
Zde doporučujeme zaměnit uvedený text „všechny požadované údajů“ za „všechny povinné údaje“. Původní text 
návrhu zákona je zavádějící. Zároveň upozorňujeme, že sčítací komisař ani kontaktní místo nemají žádné nástroje, 
které by jim umožnili kontrolovat správnost vyplněných údajů (ani z hlediska počtu členů domácnosti, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě) či donutit povinné osoby k jejich vyplnění.  
Tato připomínka není zásadní. 

BEREME NA VĚDOMÍ. 
Po zapracování výsledku vypořádání připomínek 
ostatních připomínkových míst předkladatel upraví 
konečný text s ohledem na tuto připomínku. 
 

254. 10) K § 17 odst. 5: 
Sčítací komisař bude sčítací formuláře předávat vždy tomu subjektu, který jej jmenoval postupem dle § 19 návrhu 
zákona. Uvedená formulace tohoto ustanovení návrhu zákona budí dojem, že sčítací komisař si může vybrat, kterému 
subjektu sčítací formuláře předá. V textu se dále objevuje chyba, neboť § 12 návrhu zákona má pouze čtyři odstavce, 
nikoli pět. Navrhujeme tedy následující znění: Sčítací komisař předá vyplněné sčítací formuláře subjektu, který jej 
jmenoval dle § 19 odst. 5.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  
Text týkající se § 12 (nově § 13)Ministerstva bude 
upraven. 
Ve zbytku nelze připomínce vyhovět, neboť smyslem 
ustanovení není předání formulářů „tomu, kdo 
sčítacího komisaře jmenoval“, ale tomu, kdo je 
(podle vnitřních organizačních předpisů) v rámci zde 
uvedených úřadů či jiných subjektů k převzetí 
oprávněn. Navrženou změnu nelze akceptovat rovněž 
z důvodu, že ten, kdo jmenuje podle § 19 (nově § 20) 
odst. 5, není „subjektem“ a také proto, že sčítací 
komisaři v gesci Úřadu předají vyplněné sčítací 
formuláře na sběrná místa České pošty, tzn. nikoliv 
organizaci, která je jmenovala do funkce.   
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

255. 11) K § 18 a § 19 odst. 5: 
Ustanovení § 18 návrhu zákona vymezuje sčítací obvody, kterými jsou standardní sčítací obvody, samostatné sčítací 
obvody a rezortní sčítací obvody. V ustanovení § 18 odst. 6 návrhu zákona se však nelogicky objevuje termín „ostatní 
sčítací obvod“, jímž je zjevně myšlen standardní sčítací obvod. Totéž v § 19 odst. 5 návrhu zákona. Doporučujeme 
sjednotit používané termíny a zaměnit „ostatní sčítací obvod“ za „standardní sčítací obvod“. Tato připomínka není 
zásadní. 

AKCEPTOVÁNO.  
V příslušných ustanoveních bude termín „ostatní 
sčítací obvod“ nahrazen pojmem „standardní sčítací 
obvod“. 

256. 12) K § 19 odst. 6 písm. b): 
Sčítací komisař bude v pracovněprávním vztahu k subjektu, který jej jmenoval. Ustanovení uvedené pod § 19 odst. 6 
písm. b) návrhu zákona tedy s ohledem na práva a povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy či dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr nepovažujeme za aplikovatelné. Ukončení funkce sčítacího komisaře by mělo být 
závislé na ukončení daného pracovněprávního vztahu, nikoli na pouhém prohlášení sčítacího komisaře. Ve zjevně 
taxativním výčtu podmínek vedoucích k ukončení funkce sčítacího komisaře není přitom ukončení pracovněprávního 
vztahu (ať již k jeho ukončení dojde z kterékoli strany či důvodu) uvedeno. Navrhujeme tedy zaměnit text tohoto 
ustanovení následovně: ukončením pracovněprávního vztahu ohledně funkce sčítacího komisaře k subjektu, který jej 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO. 
Za písm. b) vložit „c) ukončením pracovněprávního 
vztahu, jehož obsahem je výkon funkce sčítacího 
komisaře“, dosavadní c) až e) se označuje jako d) až 
f). 
Obsahem pracovněprávního vztahu mohou být i jiné 
činnosti, než výkon funkce sčítacího komisaře; proto 
ukončení výkonu funkce sčítacího komisaře nemusí 
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18Kapitola G obecné části důvodové zprávy. 

jmenoval.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

mít nutně za následek ukončení jeho 
pracovněprávního vztahu. Navrhované řešení také 
odpovídá nutnosti bezodkladně zajistit za sčítacího 
komisaře náhradníka. 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

257. 13) K § 20 písm. g) a k § 21 odst. 1: 
Sčítací komisař komunikuje vždy pouze se subjektem, který jej do funkce jmenoval, jemu podléhá a jemu se 
zodpovídá. V dalším odkazujeme na připomínku k § 17 odst. 5 návrhu zákona a navrhujeme uvést formulaci 
jednotnou: subjekt, který sčítacího komisaře do funkce jmenoval dle § 19 odst. 5.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Prvotní návrh vypořádání: VYSVĚTLENO.  
Podle řešení, které je navržené v připomínce nelze 
postupovat z důvodu, že 
a)  ten, kdo jmenuje, není „subjekt“ 
b)smyslem ustanovení je, aby průkaz vrátil komukoli 
(např. na podatelnu), nikoli přímo osobě, která ho 
jmenovala; to by bylo prakticky obtížně 
realizovatelné. 
 
Finální vypořádání připomínky: 
AKCEPTOVÁNO, text upraven podle připomínky. 
Mezi povinnosti sčítacího komisaře (§20 (nově § 21) 
písm. g) doplněno na konec textu „a to podle toho, 
kdo jej jmenoval.“ 
„ Při přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s 
Českou poštou, s. p. (dále jen „Česká pošta“) na 
zajištění terénních prací a činností s tím souvisejících 
a se Státní pokladnou, Centrem sdílených služeb, s. 
p. (dále jen „Centrum sdílených služeb“) na zajištění 
online sčítání a činností s tím souvisejících.“ 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 11. 6. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

258. 14) K § 23 odst. 8: 
Viz připomínka k § 14.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 
 Návrh zákona upřednostňuje zvláštní úpravu 
mlčenlivosti a s ní související povinnost zajistit 
ochranu sčítacích formulářů a v nich obsažených 
údajů. Tento přístup umožňuje úpravu povinností a 
přestupků maximálně přizpůsobit konkrétním 
specifickým podmínkám SLDB 2021 a zajistit tak 
její účinnost. Není zřejmé, které předpisy má ČP na 
mysli, ale obecně lze konstatovat, že „pouhé“ využití 
obecné úpravy ochrany osobních údajů by v praxi 
vyvolalo četné interpretační a aplikační problémy. 
 
VYJÁDŘENÍ České pošty s. p. ze dne 24. 5. 2019: 
Česká pošta s. p. souhlasí s vypořádáním. 

259. 15) K § 26: 
         Jak bylo uvedeno výše, na sčítání se bude podílet celá řada subjektů. Ustanovení § 26 návrhu zákona řeší financován 

 jen některých z nich. Podstatná část finančních prostředků (jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy)18 bude určena 
 k financování terénních prací zajišťovaných ČP. Ačkoli budou podrobnosti financování řešeny v rámci smlouvy 
 o horizontální spolupráci uzavřené mezi ČSÚ a ČP, pokládáme za vhodné uvést v návrhu zákona, jakým způsobem 

VYSVĚTLENO. 
Předmětem zákonné úpravy by měl být pouze 
veřejnoprávní aspekt financování, tj. úprava 
konkrétních způsobů, kterými probíhá financování 
sčítání ze státního rozpočtu.  
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V Praze dne 6. srpna 2019 
  
Vypracovali: 
JUDr. Gabriela Váchová, vedoucí oddělení legislativního 
JUDr. Eva Šarapatková, oddělení legislativní 
Mgr. et Mgr. Magdalena Hlušičková, oddělení legislativní 
Mgr. Eva Kovářová, oddělení legislativní 
Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva 
Ing. Josef Škrabal, oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání 
Mgr. Štěpán Moravec, oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání 
                       
Schválili:   
Ing. Mgr. Martin Zelený, Ph.D., ředitel sekce demografie a sociálních statistik  
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel odboru legislativy a mezinárodní spolupráce                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 budou financovány činnosti ČP (resp. SPCSS). Navrhujeme tedy doplnit odstavec druhý následovně: Financování 
 činností souvisejících se sčítáním, které zajišťuje Česká pošta a SPCSS, bude realizováno na základě smlouvy 
uzavřené  mezi Úřadem a těmito subjekty. Tato připomínka není zásadní. 

 

Jelikož v případě výdajů na zajištění terénních prací, 
online sčítání a činností s tím souvisejících bude 
primárním příjemcem prostředků ze státního 
rozpočtu na tyto činnosti ČSÚ a jejich vyplacení ČP, 
resp. SPCSS proběhne až následně na základě 
vyhodnocení splnění podmínek specifikovaných ve 
smlouvě o horizontální spolupráci, navrhujeme 
způsob financování v této soukromoprávní rovině 
zákonem nijak neupravovat. 
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	K § 23 odst. 3 – Přestupky 
	Je důležité zvýraznit roli tematických okruhů (terminus technicus § 1 odst. 2), které budou sčítáním lidu zkoumány, neboť stanoví rovněž účel zpracování osobních údajů. Proto si tato právní norma zaslouží zvláštní paragraf.
	2. Ustanovení § 6 odst. 7 je nezbytné zpřesnit. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	Zatímco § 7 pečlivě vypočítává druhy osobních údajů, které je sčítaný povinen poskytnout, § 6 odst. 7 se omezuje na odkaz na jiné právní předpisy. Přitom § 9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, je rámcový a z pohledu GDPR ne zcela vyhovující, takže při novelizaci zpracování osobních údajů ve všech právních předpisech, kterou připravuje ministerstvo vnitra, by měl být podstatným způsobem změněn. Na jedné straně by měla být odstraněna přílišná míra detailu, na druhou stranu zvýrazněna přesnost vymezení zpracovaných osobních údajů.
	Osobní údaje z jiných veřejnoprávních registrů nebudou využívány výjimečně a ad hoc, nýbrž plošně a jako podstata sčítání lidu. Proto je požadavek na detail a účelnost mnohem vyšší. Navrhovatel sice správně stanovil, z jakých registrů a agendových systémů hodlá čerpat, nikoliv už však jaké údaje; text návrhu sice odkazuje na správné zákony, ale vždy pouze na ustanovení s generálním výčtem všech údajů obsažených v systému, kdy ne všechny údaje jsou pro navrhovatele relevantní, či jsou duplicitní s údaji, které již získal z jiných systémů. Důvodová zpráva uvádí blíže toliko, že rozsah přebíraných údajů bude omezen na údaje, které jsou pro účely sčítání relevantní. Tato formulace je z pohledu ochrany osobních údajů nedostatečná.
	Prosté tvrzení, že bude čerpat pouze data relevantní pro sčítání, nelze považovat za záruku proti nevhodnému zpracování osobních údajů, vzhledem k tomu, že hodlá čerpat i údaje z agendových informačních systémů, které mohou obsahovat zvláštní kategorie osobních údajů; řeč je zde zejména o centrálním registru pojištěnců. Hodlá ČSÚ převzít všechny údaje z CRP, tedy mít vlastní kopii CRP? Kdy, v jakém stadiu sčítání, bude schopno ČSÚ přesně deklarovat, s jakými konkrétními údaji sčítaných pracuje?


	Je nezbytné doplnit odůvodnění § 7 písm. a). 
	Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	Zatímco národnost nebo počet živě narozených dětí jsou v důvodové zprávě pečlivě odůvodněny, u zjišťování mateřského jazyka se odůvodnění omezuje na: „požadováno větším počtem připomínkových míst v rámci připomínkového řízení návrhu věcného záměru zákona o SLDB 2021. Údaj o mateřském jazyce není obsažen v žádném administrativním zdroji dat, není dostupný ani z jiných šetření a je údajem, který vhodně doplňuje zjišťování národnosti.“ Důvodová zpráva by však měla uvést, proč to ty resorty chtějí, tj. účel zpracování tohoto osobního údaje. Přitom postačí stejné odůvodnění jako u základní charakteristiky dojížďky (frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy, dopravní prostředek využívaný k cestě do zaměstnání nebo školy).




