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IV. 
 

Teze 
některých ustanovení prováděcího právního předpisu 

k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona 
č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zmocňuje v § 28 Český 
statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) k vydání prováděcího právního předpisu ve formě vyhlášky. 
 
Vyhláška k provedení zákona bude mít technický charakter a bude vycházet z poznatků  
z provedení zkušebního sčítání naplánovaného na rok 2020. Jeho vyhodnocení bude 
podkladem pro konečnou tvorbu tohoto prováděcího právního předpisu. 
 
Vyhláška bude řešit tyto oblasti: 
1.  vzor sčítacího formuláře, 
2. formu přístupu ke sčítacímu formuláři v listinné podobě a specifikaci způsobu  
     prokazování oprávnění ke zpřístupnění sčítacího formuláře v elektronické podobě, 
3.  vzor průkazu sčítacího komisaře. 
 
 
Základní teze předpokládané úpravy prováděcího právního předpisu: 
 
1. Vzor sčítacího formuláře podle § 16 odst. 2 zákona 
 
Cílem zmocňovacího ustanovení je stanovit vzor sčítacího formuláře v listinné 
podobě. Sčítacími formuláři pro zjištění údajů požadovaných sčítáním jsou formulář pro 
domácnost, který je určen pro sečtení osob v domácnostech, a formulář pro osobu, určený pro 
sečtení osob mimo domácnost. 
 
Prováděcí právní předpis proto stanoví: 
1. vzor sčítacího formuláře pro domácnost v listinné podobě,  
2. vzor sčítacího formuláře pro osobu v listinné podobě. 
 
Sčítací formulář pro domácnost bude obsahovat bytový list, do něhož budou vyplňovány 
údaje o bytech, bydlení a domácnostech podle § 8 písm. b) zákona a sčítací listy osob, do 
nichž budou vyplňovány údaje o fyzických osobách podle § 8 písm. a) zákona. 
 
Sčítací formulář pro osobu nebude obsahovat bytový list, ale pouze sčítací list pro jednu 
osobu, do něhož budou vyplňovány údaje o fyzických osobách podle § 8 písm. a) zákona. 
 
Vzor sčítacího formuláře v listinné podobě bude uveden v příloze vyhlášky. 
 
 
2. Forma přístupu ke  sčítacímu formuláři v elektronické podobě a specifikace 
způsobu prokazování oprávnění ke zpřístupnění sčítacího formuláře v elektronické 
podobě podle § 17 odst. 3 zákona 
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Cílem zmocňovacího ustanovení je stanovit formu přístupu ke  sčítacímu formuláři 
v elektronické podobě a specifikovat způsob prokazování oprávnění ke zpřístupnění sčítacího 
formuláře v elektronické podobě. 
 
V etapě online sčítání bude pro přístup k elektronickému formuláři vždy vyžadováno uvedení 
existujících identifikačních údajů (druh 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), a současně ověření existence adresy místa 
obvyklého bydliště (pro níž je formulář zakládán). 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, že 
respondent zvolí možnost ověření existence zadaných údajů (nikoliv prokázání totožnosti 
podle jiného právního předpisu), ověření proběhne vůči údajům v informačním systému ČSÚ.  
 
 
3. Vzor průkazu sčítacího komisaře podle § 22 odst. 2 zákona 
 
Cílem zmocňovacího ustanovení je stanovit závazný vzor průkazu sčítacího komisaře. 
 
Sčítací komisař se podle § 21 písm. c) zákona při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře. Průkaz sčítacího komisaře bude mít formu plastové karty  
a budou na něm uvedeny zejména tyto údaje: 
a) logotyp Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, 
b) titul, jméno a příjmení sčítacího komisaře, 
c) vymezení územní působnosti sčítacího komisaře,  
d) číslo průkazu sčítacího komisaře, 
e) doba platnosti průkazu, 
f) fotografie sčítacího komisaře, 
g) ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu. 
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