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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

IV. 

 

Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., 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 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy ČSÚ č. j. CSU-007056/2020-01 dne 17. 6. 2020, s termínem dodání stanovisek do 9. 7. 2020. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

1.  Ministerstvo dopravy 

Č. j. 103/2020-510-LV/22 

eKLEP: 09.07.2020 

Vypracoval:  

Mgr. Bc. Josef Vacek 
tel. 225 131 593 

e-mail: josef.vacek@mdcr.cz  

 

1. Doporučující připomínky: 

 

K návrhu vyhlášky 

 

K úvodní větě návrhu vyhlášky 
V úvodní větě návrhu vyhlášky doporučujeme v souladu s čl. 70 odst. 2 legislativních pravidel vlády před číslovku „22“ 

doplnit značku paragrafu. 

Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

2. K  § 2 odst. 2 písm. b) návrhu vyhlášky 

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) návrhu vyhlášky doporučujeme za slovo „schránky2),“ doplnit slovo „nebo“, neboť dle 

důvodové zprávy (s. 3, 4 a 10) jsou v tomto ustanovení uvedeny tři alternativní varianty ověření pro přístup k elektronickému 

formuláři. 

Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

3. K příloze č. 1 (Samostatný formulář pro osobu) 

V příloze č. 1 návrhu vyhlášky nazvané „Samostatný formulář pro osobu“ doporučujeme v bodech B6 (s. 2) a B12 (s. 3) 

nahradit číslo „16“ číslem „4“. V uvedených bodech je odkazováno na nápovědu k vyplnění, která se má nalézat na straně 

16, což je patrně převzato z ostatních dvou formulářů, nicméně „Samostatný formulář pro osobu“ se skládá pouze ze čtyř 

stran a nápověda, na niž je odkazováno, je uvedena na straně čtvrté. 

Akceptováno. 

Jedná se skutečně o chybu, na tomto formuláři bude 

opraveno. 

kontrola 

4. K příloze č. 2 (Průkaz sčítacího komisaře) 

V příloze č. 2 návrhu vyhlášky nazvané „Průkaz sčítacího komisaře“ doporučujeme zvážit, zda neodstranit jeden 

z uvedených obrázků, případně doplnit vysvětlení v důvodové zprávě. Bez dalšího vysvětlení je matoucí, že průkaz, jenž má 

být potištěn z obou stran, má mít v příloze vyhlášky uvedeny dva vzory pro zadní stranu. 

Akceptováno.   

Bude použita pouze verze s uvedením čárového kódu. 

Příloha bude upravena a bude tam pouze jeden vzor 

rubové strany průkazu s čárovým kódem. 

5. K důvodové zprávě 

 
V důvodové zprávě na s. 13 doporučujeme v popisu rubové strany průkazu sčítacího komisaře pod bodem 1. písm. c) ve větě 

páté slovo „zleva“ nahradit slovem „zprava“, neboť jedinečný čárový kód je vyznačen v pravém (dolním) rohu. Je-li 

úmyslem předkladatele uvést strany reversně vzhledem k tomu, že se jedná o rubovou stranu, pak doporučujeme v téže části 

ve větě první slovo „levé“ nahradit slovem „pravé“. 

Akceptováno jinak.                              
Text důvodové zprávy bude upraven takto: 

„Na pravé straně spodní poloviny průkazu jsou pod 

pátým řádkem umístěny v pořadí pod sebou barevné 

logo České pošty, s. p., pod ním barevné logo Českého 

statistického úřadu a pod ním jedinečný čárový kód 

v černé barvě.“ 

2.   Ministerstvo financí 

Č. j. MF-17708/2020/1403-4 

eKLEP: 07.07.2020 

Kontaktní osoba k vypořádání 

připomínek: 

Zuzana Klinderová 
odbor 14 – Rozpočtová politika 

společensky významných odvětví, 

odd. 1403 

e-mail: 02.07.2020 

Zuzana.Klinderova@mfcr.cz,  

tel. 25704 3434  

1. Doporučující připomínky: 

 

K úvodní větě vyhlášky:  Doporučujeme vypustit slova „(dále jen zákon)“. 

Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

2. K § 4 Účinnost:  Ustanovení o nabytí účinnosti je třeba formulovat podle čl. 53 Legislativních pravidel vlády, který 

neumožňuje variantně navrhovat účinnost právního předpisu, nýbrž pouze pevným datem nebo dnem jeho vyhlášení - 

doporučujeme upravit. Zároveň upozorňujeme, že je třeba, aby vyhláška nenabyla účinnosti dříve než navrhovaný zákon. 

Bereme na vědomí. 
Text bude upraven v souladu s LPV. 

Počítáme s tím, že vyhláška bude účinná od 1. 1. 2021 

3. Jelikož se jedná teprve o návrh vyhlášky, nedoporučujeme v něm uvádět jméno (v tomto případě) předsedy. Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

3. Ministerstvo práce  

a sociálních věcí 
Č. j. MPSV-2020/121496-51 

eKLEP: 07.07.2020 

Zapsala do eKLEP: 

alena.cepkova@mpsv.cz 

autorizovala v eKLEP: 

olga.lakatosova@mpsv.cz  

 

1. Doporučující připomínky: 

 

K jednotlivým ustanovením 

K § 3 - Vzor průkazu sčítacího komisaře 

Podrobný popis vzoru průkazu sčítacího komisaře je uveden v odůvodnění návrhu na str. 13 s tím, že „Na spodní straně 

průkazu sčítacího komisaře je zleva umístěn jedinečný čárový kód v černé barvě…“. 

V příloze č. 2 jsou však uvedeny 2 vzory rubové strany průkazu sčítacího komisaře s totožným textem – jeden 

s čárovým kódem a druhý bez čárového kódu. Z textu vyhlášky ani z odůvodnění není zřejmé, ve kterých případech se má 

použít rubová strana průkazu bez čárového kódu. 

Doporučujeme tuto skutečnost v odůvodnění vysvětlit. 

Akceptováno.  

Bude použita pouze verze s uvedením čárového kódu. 

Příloha bude upravena a bude tam pouze jeden vzor 

rubové strany průkazu s čárovým kódem. 

2. 

 

K příloze č. 1 - Vzor sčítacího formuláře v listinné podobě 

Ve formuláři pro domácnost (1. strana – časté dotazy) v odpovědích na dotazy doporučujeme uvést přesnější internetový 

odkaz pro snadnější orientaci občana a rovněž doplnit kontakt na infolinku.  

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

1. Akceptováno: Internetový odkaz bude upraven 

podle připomínky takto: 

 
Formulář vyzvedne sčítací komisař přímo u Vás 

v předem oznámených termínech. Formulář můžete 

odevzdat i na kontaktních místech Sčítání. Nacházejí 

se na vybraných pobočkách České pošty a krajských 

správách Českého statistického úřadu. Přesné adresy 

zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto nebo infolince 

XXX XXX XXX. Formulář můžete také zdarma 

odeslat v odpovědní obálce, pokud jste si ji od nás 

vyžádali. 

 

Kde získat nový formulář? 
Nový formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře 

nebo na kontaktních místech Sčítání. Nacházejí se na 

vybraných pobočkách České pošty a krajských 

správách Českého statistického úřadu. Adresy zjistíte 

na scitani.cz/kontaktnimisto nebo infolince XXX 

XXX XXX. 

 

Existuje návod na vyplnění? 
Základní pokyny k vyplnění jsou přímo na formuláři. 

Podrobné návody na vyplnění všech částí formuláře 

najdete na webu scitani.cz/formular. Případně volejte 

infolinku XXX XXX XXX nebo pište na 

dotazy@scitani.cz. 

 

-- 

2. Vysvětleno: 

Kontakt na infolinku (telefonní číslo) v současnosti 

není uvedeno vzhledem k probíhající veřejné zakázce 

na dodavatele.  
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

4. Ministerstvo vnitra 

Č. j. MV-95714-12/LG-2020 

eKLEP: 09.07.2020 

Osoba pověřená k vypořádání 

připomínek: 

Mgr. Lucie Jakubčíková 
e-mail: 

lucie.jakubcikova@mvcr.cz 

tel.: 974 817 346 

 

1. Zásadní připomínky: 

 

K § 2 odst. 2 písm. c): 

Upozorňujeme, že pouhé zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v kombinaci s datem narození neověřuje 

dostatečným způsobem identitu osoby oprávněné ke zpřístupnění elektronického formuláře, není tedy zaručen žádný 

mechanismus autentizace podávající osoby. Navrhovaný způsob elektronické identifikace oprávněné osoby vykazuje 

nedostatečnou míru spolehlivosti u deklarované nebo uváděné totožnosti určité osoby a nesplňuje požadavky ani pro nejnižší 

úroveň záruky podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální 

technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu. Na rozdíl od ověření totožnosti způsobem podle písmen a) nebo b) navrhovaného 

ustanovení není při postupu podle písmene c) ověření totožnosti vázáno na faktor autentizace na základě vlastnictví (fyzické 

držení prostředku pro elektronickou identifikaci, například elektronického občanského průkazy), ani na faktor vlastnictví na 

základě znalosti (znalost hesla či přístupového kódu). S ohledem na výše uvedené a na počet ztracených nebo odcizených 

osobních dokladů, včetně velkého množství poskytovaných údajů v rámci elektronických obchodních styků by mohlo 

docházet k manipulaci nebo zkreslování údajů a tedy i výsledků celého sčítání. 

 Navrhujeme proto vypuštění § 2 odst. 2 písm. c). V případě, že bude předkladatel trvat na uvedeném způsobu ověření 

oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře, požadujeme alespoň do odůvodnění doplnit vysvětlení záměru či 

smyslu uvedeného způsobu identifikace. Dále žádáme o doplnění korekčních mechanismů, které by bylo možné použít při 

následném zpracování statistických dat pro zamezení případných nežádoucích následků neexistence autentizace v rámci 

písmene c). Ty mohou spočívat například v tom, že jedna konkrétní osoba odpoví na statistické šetření podle písmene a), 

zatímco někdo jiný, kdo zná její údaje, odpoví za tutéž osobu současně i podle písmene c). Došlo by tak k nežádoucímu 

zkreslení dat. Takové případy je třeba správným metodickým postupem identifikovat a při zpracování dat vyřadit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno, text bude doplněn do odůvodnění: 

 
Smyslem navržené identifikace není autentizace 

osoby zakládající formulář, ale zajištění, aby každý 

elektronický formulář byl zakládán na existující osobu 

a zabránilo se tak případné snaze ovlivnit výsledky 

založením významného počtu formulářů obsahujících  

zcela fiktivní domácnosti. Jedná se o určitou analogii 

situace, kdy sčítací komisař předává formulář reálné 

osobě, ale neověřuje její totožnost. 

Navržený způsob identifikace byl navržen proto, aby 

zajistil základní ochranu před zmíněným rizikem, ale 

zároveň umožnil elektronické sečtení téměř všem 

respondentům. Elektronické formuláře poskytují 

výrazně kvalitnější data než listinné formuláře 

(kontrolují základní logiku mezi odpověďmi, 

eliminují či velmi podstatně omezují riziko 

nečitelných, resp. nesrozumitelných odpovědí na 

otázky, zásadně zrychlují zpracování, čímž přispívají 

k aktuálnosti výsledků atd.). Trvání na autentizaci 

respondentů by zásadně omezilo využívání 

elektronických formulářů. Negativa z toho plynoucí 

by nevyvážila přínosy plynoucí z přísného ověřování 

totožnosti respondentů. 

Zneužije-li někdo znalost údajů jiné osoby k založení 

elektronického formuláře, nijak tím poškozené osobě 

nezabrání, aby se elektronicky sečetla. Opět lze 

spatřovat analogii s listinnými formuláři, v nichž 

k této situaci může dojít. Problém bude řešen 

v procesu zpracování dat, během něhož budou 

duplicity odstraňovány podle definovaných pravidel. 

Vyjádření MV dne 13. 8.: 
Navrhované vypořádání připomínek Ministerstvo 

vnitra akceptuje. U zásadní připomínky k § 2 odst. 2 

písm. c) si však přesto dovoluje upozornit na nutnost 

precizního definování pravidel v procesu zpracování 

dat, během něhož budou duplicity odstraňovány. V 

současné době lze na internetu získat i rozsáhlé 

soubory dat osob s čísly cestovních dokladů a datem 

narození, a to i občanů České republiky. V případě 

masivního zneužití těchto dat by mohlo být 

odstraňování duplicit technicky náročné a mohlo by 

vést k zásadnímu znehodnocení a zkreslení celého 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

2. K příloze č. 1:  Vysvětleno. 

Jedná se spíše o nedorozumění. Grafická podoba a 

technické parametry formulářů byly upravovány 

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

mailto:lucie.jakubcikova@mvcr.cz


 4 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

Upozorňujeme, že grafické zpracování úvodní strany Formuláře pro domácnost neodpovídá vzoru, který byl dohodnut 

v rámci jednání s Českou poštou, s. p. Konkrétně se jedná o „sponku“ obsahující slova „Vyplňte a odevzdejte do 11. 5. 

2020“, která má být umístněná blíže středu, nikoliv napravo. Požadujeme tedy uvedený formulář upravit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

průběžně a ve spolupráci s ČP tak, aby vyhovovaly 

požadavkům na tisk a digitalizaci.  

V době, kdy byl vzor formuláře pro SLDB 2021 

zařazen jako příloha k vyhlášce, nemohl být tento vzor 

dohodnut jako finální vzor s ČP, mj. i proto, že 

v průběhu MPŘ nelze vyloučit jeho další změny. 

V červnu 2020 byl dohodnut s ČP finální vzor 

formulářů pouze pro Zkušební sčítání, které proběhne 

v září-říjnu 2020; tento vzor je od formuláře pro 

SLDB 2021 záměrně v některých prvcích odlišný. 

 

3. K příloze č. 2:  

Umístění čárového kódu na zadní straně průkazu neodpovídá dohodě s Českou poštou, s. p., neboť je umístěn příliš napravo. 

Navrhujeme vzor průkazu sčítacího komisaře upravit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno.  

Jedná se spíše o nedorozumění. Technické detaily 

průkazu sčítacího komisaře byly s ČP konzultovány. 

V době, kdy byl vzor průkazu pro SLDB 2021 zařazen 

jako příloha k vyhlášce, nemohl být tento vzor 

dohodnut jako finální vzor s ČP, mj. i proto, že 

v průběhu MPŘ nelze vyloučit jeho další změny. Vzor 

průkazu sčítacího komisaře, prozatím pro Zkušební 

sčítání, které proběhne v září-říjnu 2020, byl do ČP 

předán k 30. 6. 2020. 

Na vzoru průkazu je umístění kódu spíše ilustrativní. 

Čárový kód je ve skutečnosti jedna z položek, které se 

mění a které umisťuje na průkaz přímo ČP až při jeho 

výrobě.  

4. Doporučující připomínky: 
 

K § 1: 

S ohledem na to, že materiál neobsahuje pouze jeden vzor sčítacího formuláře, nýbrž upravuje vzor formuláře pro 

domácnost, dodatečného formuláře pro domácnost a samostatného formuláře pro osobu, doporučujeme upravit nadpis a 

znění ustanovení. 

Dáváme také ke zvážení stanovit jednotlivé vzory formulářů v samostatných přílohách obdobně, jako tomu bylo například ve 

vyhlášce č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 

Akceptováno, text bude upraven následovně: 
„§ 1  

Vzory sčítacích formulářů  

 
Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“  

 

Po projednání v rámci ČSÚ bylo rozhodnuto, že 

všechny 3 vzory listinných formulářů budou obsaženy 

 v jedné příloze.  

5. K příloze č. 1 – Formulář pro domácnost:  

 

Na úvodní straně, v části „Časté dotazy“ u otázky „Co ti, kdo se sečetli přes internet (online)“ doporučujeme upravit znění 

odpovědi, neboť z něj není zcela zřejmé, zda občané, kteří vyplní formulář elektronicky, musí vyplnit formulář znovu i v 

listinné podobě (dle napsaných pokynů), případně zda to platí pouze pro případy, kdy se část domácnosti sečetla online a část 

domácnosti listinnou formou. Pokud by platilo, že domácnost, která se sečetla celá online, nemusí již v listinné formě nic 

dokládat, doporučujeme tuto informaci uvést na začátek odpovědi. 

Akceptováno, text odpovědi upraven následovně: 

 

Co ti, kteří se sečetli přes internet (online)? 
Pokud se celá domácnost sečetla online, listinný 

formulář vůbec nevyplňuje. 

Pokud se online sečetl pouze někdo z domácnosti, při 

vyplnění listinného formuláře uveďte všechny údaje o 

bydlení a domácnosti A1–A13 na stranách 2 až 5. 

Osoby sečtené online označte křížkem v seznamu 

osob v otázce A10 na straně 4. Otázky B1–B16 od 

strany 6 pak vyplňte jen za ty osoby, které se online 

nesečetly. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

6.  U otázky A3 mohou být první dvě odpovědi („Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem“ a „Byt v osobním vlastnictví a 

obývaný vlastníkem“) pro respondenta matoucí a v důsledku toho nemusí odpovědi reflektovat reálný stav. Navrhujeme proto 

zvážit doplnění obou odpovědí o podrobnější informace, uvedené například v závorce za textem. 

Vysvětleno. 

Doplnění odpovědí o podrobnější informace přímo na 

formuláři v tomto případě není z prostorových důvodů 

možné. Texty v této části formulář jsou již poměrně 

obsáhlé; maximum informací bylo doplněno a při 

testování se uváděný problém s porozuměním 

neobjevil. 

Podrobnější vysvětlivky k otázkám, které mohou být 

na vyplnění náročnější, budou umístěny tam, kde to 

lze, např. v nápovědě u online formuláře nebo v různé 

podobě na web sčítání. 

7. Na straně 3 formuláře je ve spodním levém rohu umístěn z našeho pohledu zásadní tip pro vyplňování formuláře, který 

respondent v mnoha případech, vzhledem k posloupnosti textu, zaznamená až po vyplnění několika otázek. Z tohoto důvodu 

doporučujeme zvážit umístění tohoto tipu do úvodní části, která poskytuje návod pro správné vyplnění formuláře. 

Vysvětleno. 

Návod na vyplnění jak textových polí, tak způsobu 

označení vícepoložkových seznamů je uveden na 

předchozí straně 2. Předmětný grafický prvek ve 

spodním levém rohu má pouze doplňující funkci. 

8. Žádáme o informaci, jakým způsobem byly při přípravě podoby formulářů zohledněny potřeby osob se zdravotním 

postižením z pohledu dostatečné srozumitelnosti formulářů. Například - zda byly tyto osoby zastoupeny ve vzorku obyvatel, 

na kterém byla testována srozumitelnost formulářů, popřípadě jakým způsobem je zajištěno, aby tyto osoby vyplnily 

formuláře správně, a nemohlo tak dojít ke sběru nevypovídajících nebo nekompletních údajů. 

Vysvětleno. 
Při přípravě obsahu i podoby formulářů byla snaha o 

maximální srozumitelnost formulářů pro co nejširší 

vrstvy obyvatel.  

Osoby, kterým by z jakýchkoli důvodů činilo 

vyplnění formuláře obtíže, mohou požádat kteroukoli 

jinou osobu o pomoc s vyplněním, nebo může 

formulář za ně po dohodě i kompletně vyplnit jiná 

osoba. Pomoc s vyplněním mají povinnost poskytnout 

také sčítací komisaři, k dispozici bude call centrum, 

podpůrné materiály na webu apod.  

Struktura vzorku obyvatel, na němž byla 

srozumitelnost formuláře testována, byla volena tak, 

aby byly zastoupeny osoby žijící v různých typech 

domácnosti a bydlení, s různým vzděláním, věkem a 

sociálně-pracovním statusem. Zároveň byl kladen 

důraz na to, aby byly více zastoupeny tzv. potenciálně 

ohrožené cílové skupiny respondentů, tj. ti, u nichž se 

předpokládá větší riziko nesprávného pochopení a 

vyplnění formuláře (lidé s nižším vzděláním, 

středního a staršího věku, manuálně pracující, 

s omezeným využíváním internetu apod.), kteří 

zároveň preferují vyplnění listinného formuláře. 

Specifické a citlivé charakteristiky, jako je zdravotní 

postižení, nebyly sledovány. Není ani jasné, jaké 

konkrétní postižení a jak by mělo být, pokud jde o 

srozumitelnost, ještě více zohledňováno. 

9. Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K úvodní větě: 
Před text „22 odst. 2“ doporučujeme vložit text „§“. 

Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

10. K § 2: 

 
V odstavci 1 doporučujeme slovo „formou“ nahradit slovem „prostřednictvím“, neboť pojem „forma“ je v právním 

terminologii užíván především v souvislosti s listinnou či elektronickou formou.  

Akceptováno.  

Upraveno podle připomínky. 

V návrhu vyhlášky bylo slovo „forma“ použito 

z důvodu důsledného respektování zmocňovacího 

ustanovení, kterým je § 17 odst. 3 návrhu zákona 

(„…Formu přístupu k  sčítacímu formuláři 

v elektronické podobě … stanoví Úřad vyhláškou“)   

11. V návaznosti na tuto změnu doporučujeme upravit nadpis § 2, například následujícím způsobem: „Přístup k elektronickému 

formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění“. 
Akceptováno.  
Upraveno podle připomínky. 

 

12. V souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v odstavci 2 na konci písmene b) doplnit slovo 

„nebo“. 
Akceptováno.  

Upraveno podle připomínky. 

13. Na konci poznámky pod čarou č. 2 doporučujeme doplnit tečku. Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

 

14. K § 3 odst. 1: 
V úvodní větě odstavce doporučujeme za slovo „Průkaz“ doplnit slova „sčítacího komisaře“, neboť se nejedná o zavedenou 

legislativní zkratku. 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

15. S ohledem na čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme text „popř.“ nahradit slovem „popřípadě“. Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

 

16. Z obdobných důvodů jako v bodě 1 doporučujeme v písmeni e) za slovo „průkazu“ vložit slova „sčítacího komisaře“. Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

 

17. V souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konci písmene f) doplnit slovo „a“. Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

 

18. K § 4: 

Vyjádření variant doporučujeme uvést do souladu s čl. 42 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
Vyřešeno jinak. 

Zvolena pouze 1 varianta. Nabytí účinnosti k 1. 1. 

2021. 

19. K přílohám: 
Upozorňujeme, že dle čl. 35 Legislativních pravidel vlády musí mít příloha nadpis. Doporučujeme tedy v tomto směru 

materiál doplnit. 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 

 

5. Ministerstvo zdravotnictví  

Č. j. 25772/2020/LEG 

eKLEP: 07.07.2020 

Vypracovala: Mgr. Lenka Taie 

Kolaříková 
e-mail:  

lenka.taie-kolarikova@mzcr.cz  

 

1. Doporučující připomínky: 

 

K odůvodnění 

 

Názvy kapitol a jejich posloupnost 
Není dodržena předepsaná posloupnost kapitol a jejich názvy podle Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), např. jde 

o kapitoly 2,3,4,5. Máme za to, že názvy některých kapitol byly převzaty z hodnocení dopadů regulace (RIA). Někdy i 

samotné téma některých kapitol neodpovídá tomu, aby mu byla vyčleněna samostatná kapitola, jako např. „zvažované 

varianty a výběr nejvhodnějšího řešení“. Z obsahu příslušné kapitoly vyplývá, že nejde o předložení variant ke schválení 

některé z nich (potom by úprava variant vycházela z čl. 42 odst. 3 LPV), ale jen o popis toho, co bylo zvažováno variantně 

před nějakým konečným stanoviskem. Tuto informaci doporučujeme „rozpustit“ v jiném textu. 

Doporučujeme dodržovat čl. 14 odst. 1 LPV. 

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 

 

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

mailto:lenka.taie-kolarikova@mzcr.cz


 7 

 

Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

2. Ke kapitole 3  

K textu „Rovněž nebudou vyplňovány jednotlivé sčítací formuláře za osoby bydlící společně v jednom bytě a samostatný 

formulář s údaji za byt, ale pro větší přehlednost bude vytvořen společný formulář pro domácnost, který bude obsahovat 

všechny požadované údaje o bytě,“: 

Upozorňujeme, že existuje řada bytů, ve kterých žádná domácnost vedena není, a pokud se tedy počet bytů bude zjišťovat 

pouze v návaznosti na vedení domácnosti, tak takový statistický údaj bude nevypovídající o skutečném počtu bytů. Není 

nikde ani zřejmé, co je cílem ohledně bytů zjistit. 

Vysvětleno. 

Údaje za byty zjišťujeme pouze u obydlených bytů, a 

to prostřednictvím sčítacího formuláře za domácnost. 

U neobydlených bytů zjišťujeme pouze jejich počet. 

Počet všech bytů, včetně počtu neobydlených bytů, 

zjistí sčítací komisaři v průběhu terénních prací. 

3. Ke kapitole 8 „Předpokládaný hospodářský a finanční dopad …“ 
Nejsou vyčíslené žádné finanční dopady, byť zcela jistě vzniknou. Doporučujeme finanční dopady vyčíslit. 

Navíc obsahem této kapitoly nemá být popis spolupráce dotčených subjektů. Doporučujeme obsahově řešit problematiku 

kapitoly v souladu s jeho názvem. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Odkazujeme na druhý odstavec kapitoly, ve kterém je 

vysvětleno stanovisko ČSÚ. Návrh zákona o sčítání 

spolu s důvodovou zprávou určuje, že budou využity 

listinné formuláře dvojího typu, elektronické 

formuláře, rámcově stanovuje přístup 

k elektronickým formulářům a rovněž stanovuje 

povinnost komisařům prokazovat se průkazem. 

Vyhláška pouze tyto náležitosti specifikuje, proto 

např. náklady na tisk formulářů či průkazů komisařů 

nelze přičítat vyhlášce, ale samotnému zákonu. 

Výdaje spojené s realizací navrhované právní úpravy 

tak jsou součástí rozpisu souhrnných výdajů na sčítání 

v zákoně, který tato vyhláška provádí. 

Části kapitoly týkající se spolupráce s dotčenými 

subjekty budou vypuštěny. 

 

 

 

 

4. Ke kapitole 13 

K textu „právní úprava má pouze marginální negativní dopad na jejich činnost a aktiva“: 

Slovo „aktiva“ souvisí s finančními operacemi, což jistě nemělo mít tento význam, takže doporučujeme toto slovo nahradit 

slovem „aktivitu“, popř. zcela vypustit.  

Vysvětleno. 

Termín „aktiva“ je odborným pojmem i v oblasti 

bezpečnosti, uvedená věta je přímým vyjádřením 

bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra. 

 

5. K návrhu vyhlášky k § 3 odst. 1 
Vzhledem k tomu, že pro pojem „průkaz sčítacího komisaře“ nebyla použita legislativní zkratka, doporučujeme tento pojem 

uvádět v plné podobě, nikoliv tedy pouze v podobě „průkaz“, popř. vytvořit legislativní zkratku. 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

6. Úřad vlády České republiky:   

- Odbor kompatibility  
Č. j. 21554/2020-UVCR 

eKLEP: 03.07.2020 

Vypracovala: Mgr. Petra 

Procházková 

 Bez připomínek. 

 
Jen po stránce formální: 

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

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

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

v platném znění. 

Jen po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předloženého návrhu se dotýká úprava zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 

2008 o sčítání lidu, domů a bytů, a prováděcích předpisů k tomuto nařízení.  

Ztotožňujeme se však s tvrzením předkladatele, že dotčená problematika, především vzor sčítacího formuláře, není přímo 

regulována právem EU a je ponechána v pravomoci členského státu. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K návrhu vyhlášky neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky přímo implementováno právo EU a návrh není s právem EU 

v rozporu.  

Pozitivní stanovisko. 

7. Úřad vlády – zmocněnec 

vlády pro lidská práva  

Č. j. 23830/2020-UVCR 

eKLEP: 08.07.2020 

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je Klára Jůnová  

tel. 296153576 

e-mail: junova.klara@vlada.cz 

 

 

1. Doporučující připomínky: 

 

část materiálu „III. Odůvodnění“ 

 
Bod 1, odst. 3 

 
Z uvedeného odstavce nevyplývá, zda již bylo tzv. zkušební sčítání v roce 2020 provedeno či nikoliv. Doporučujeme tuto 

informaci doplnit a zároveň žádáme doplnit, na jakém vzorku domácností/osob bylo tzv. zkušební sčítání provedeno. 

V případě, že tzv. zkušební sčítání nebylo doposud provedeno, navrhujeme jej provést také na vzorku domácností/osob 

žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Tento postup byl již dříve Českému statistickému úřadu doporučen sekretariátem 

Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Akceptováno. 
Zkušební sčítání bude provedeno v průběhu září a 

října tohoto roku ve všech krajích ČR na celkovém 

vzorku necelých 25 tisíc domácností. 

Poslední věta příslušného odstavce bude proto 

doplněna následovně: 

„… finálním komplexním ověření při tzv. zkušebním 

sčítání v září a říjnu 2020, které bude provedeno na 

vybraném vzorku území ve všech krajích ČR u 

necelých 25 tisíc domácností.“ 

 

Samotná organizace zkušebního sčítání není 

předmětem předkládané vyhlášky. Provedení 

zkušebního sčítání i na vzorku domácností či 

jednotlivců žijících v sociálně vyloučených 

lokalitách bude proto se zástupci Rady vlády pro 

národnostní menšiny, Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny a Agentury pro sociální začleňování 

řešeno na samostatném jednání. 

2. Bod 9 

 

Z uvedeného bodu vyplývá, že pomoc při plnění povinnosti poskytnout údaje pro SLBD prostřednictvím sčítacího komisaře 

bude poskytnuta zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům dlouhodobě pobývajícím v ubytovacích zařízeních. 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých SLBD a zkušenostem z terénu navrhujeme, aby obdobná pomoc byla nabídnuta také 

Akceptováno. 
Skutečně aplikované formy pomoci a podpory 

specifickým skupinám obyvatel při plnění jejich 

povinnosti poskytnout údaje pro SLDB 2021 budou 

určitě širší, než je uvedeno v bodě 9 (nově bodu 6).  
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. I přesto, že formuláře budou přeloženy do některých jazyků 

národnostních menšin, není jazyková bariera jediným důvodem pro nemožnost správného vyplnění sčítacího formuláře.  

Pro výše uvedené navrhujeme, aby mezi sčítací komisaře byly zařazeny také osoby spolupracující s osobami žijícími 

v sociálně vyloučených lokalitách, mají dostatečnou znalost daných lokalit a/nebo, aby byla navázána úzká spolupráce 

sčítacích komisařů např. s krajskými koordinátory pro romské záležitosti, terénními pracovníky, Radou vlády pro 

národnostní menšiny, Radou vlády pro záležitosti romské menšiny či Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro 

místní rozvoj. Pro informaci dodáváme, že pro tento účel nabízí Úřad vlády ČR svou součinnost.  

 

Snahou ČSÚ bude ve spolupráci s dotčenými obcemi 

zajistit jako doprovod sčítacímu komisaři ve 

specifických, sociálně vyloučených lokalitách obecní 

terénní sociální pracovníky, domovníky – preventisty 

či asistenty prevence kriminality, kteří mají k dané 

lokalitě blízký vztah a jsou v ní přirozeně 

respektovanou autoritou. Ve sčítacích obvodech 

s větší koncentrací romské menšiny budou ve 

spolupráci s Úřadem vlády ČR – Radou vlády pro 

záležitosti romské menšiny vybráni příslušníci z této 

národnostní menšiny, kteří budou působit v roli 

sčítacího komisaře či jeho asistenta.  

Pro zajištění sčítání osob bez domova hodláme 

v azylových domech, noclehárnách, domech na půli 

cesty atd. zřídit samostatné sčítací obvody, v nichž 

bude sčítání zajišťovat přímo zaměstnanec tohoto 

zařízení, který je s touto sociální skupinou 

v každodenním kontaktu.  

 

V bodu 9 (nově bod 6) proto navrhujeme doplnit nový 

odstavec v tomto znění: 

„V sociálně vyloučených lokalitách se specifickou 

skladbou obyvatelstva může zase sčítací komisaře 

doprovázet asistent z řad terénních sociálních 

pracovníků obce, příslušníků národnostní menšiny 

apod., který bude v případě potřeby poskytovat 

sčítacímu komisaři jazykovou a metodickou podporu 

při navázání kontaktu s respondentem a vysvětlení 

jeho povinnosti poskytnout údaje podle tohoto 

zákona“. 

8. Úřad pro zahraniční styky a 

informace 
Č. j. 7792/2020-ZSI 

eKLEP: 02.07.2020  

Zapsal Jiří Eichler 

e-mail: legislativa@uzsi.cz  

 Zásadní připomínka: 
S ohledem na potřebu ochrany aktiv a příslušníků zpravodajských služeb považuje Úřad pro zahraniční styky a informace za 

nezbytné, před samotnou účinností vyhlášky, vyjasnit administrativní zdroje dat k jednotlivým položkám sčítacího formuláře 

(např. strana 7, položky B11 – 16), resp. celý systém získávání dat z jednotlivých rejstříků a registrů.  

 

V souladu s  usnesením vlády č. 343/D z roku 2015 žádáme o separátní vypořádání naší připomínky, resp. vypořádání pouze 

za účasti zástupců zpravodajských služeb a Ministerstva vnitra. 

Požadavky vznesené v připomínce byly splněny 

formou osobního jednání dne 5. 8. 2020 mezi ČSÚ, 

zástupci zpravodajských služeb a bezpečnostním 

odborem Ministerstva vnitra. 

9. Bezpečnostní informační 

služba 
Č. j. 1150/2020-BIS-1 

eKLEP: 07.07.2020 

e-mail: legislativa@bis.cz  

1. Doporučující připomínky: 

 
K poznámce pod čarou č. 1 § 2 zákona č. 250/2017 Sb. nebyl dotčen novelou č. 12/2020 Sb. 

Akceptováno.  

Text upraven podle připomínky. 

 

2. K příloze č. 1 Formulář pro domácnost – pokyny pojem „osoby nezpůsobilé k právním úkonům“ doporučujeme nahradit 

pojmem „osoby omezené ve svéprávnosti“. 
Akceptováno.  
Bude upraveno podle připomínky. 

 

10. Hl. m. Praha 

Č. j. MHMP 917076/2020 

eKLEP: 07.07.2020 

1. Doporučující připomínky: 

 

k § 2 odst. 2 písm. a): 

Akceptováno.  
Text upraven podle připomínky. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

Zapsala: Mgr. Magdalena 

Vejvodová 

tel. 236 00 3205 

e-mail: 

magdalena.vejvodova@praha.eu 

v poznámce pod čarou č. 1 slova „, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit tečkou 

2. k § 4: 

v souladu s čl. 42 odst. 3 věty první Legislativních pravidel vlády označit variantní ustanovení tak, že nad toto ustanovení se 

vloží slovo „V A R I A N T A ...“  napsané tučně proloženými a velkými písmeny s označením pořadí varianty, vyjádřeným 

římským číslem bez tečky 

Vyřešeno jinak. 

Bude zvolena jen jedna varianta. Navrhuje se nabytí 

účinnosti k 1. 1. 2021. 

11. Kancelář Poslanecké 

sněmovny 
e-mail: 10.07.2020  

Poslanecký klub Pirátů 

Martin Archalous, asistent 

poslaneckého klubu 

e-mail: archalousm@psp.cz 

tel.: 728 586 643 

Daniel Kolář, asistent poslance 

Ondřeje Profanta 

e-mail danielkolar11@gmail.com 

tel.: 608 168 479 

 

 

1. Doporučující připomínky: 

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky má být elektronický formulář obsahově totožný a graficky obdobný k formuláři papírovému. To 

podle našeho názoru není žádoucí. Interaktivní elektronický formulář je médium oproti papírovému formuláři zcela odlišné, 

nabízí úplně jiné možnosti. Aby je bylo možné plně využít, musí být elektronický formulář od základu designován s 

předpokladem jejich plného využití. Striktní požadavek na grafickou “obdobnost“ by tomu mohl zabránit. (Navíc není zcela 

jasné, co konkrétně to znamená - například podle legislativních pravidel vlády, slovo “obdobně“ znamená v podstatě v plném 

rozsahu.) 

Akceptováno, text bude upraven následovně: 

Akceptováno takto: 
„§ 1  

Vzory sčítacích formulářů  

 

Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“  

 

2. Podle § 2 odst. 2 písm. a) bude možné přistoupit k elektronickému formuláři pomocí elektronické identity v systému eIDAS. 

S tímto jednoznačně souhlasíme, měla by však být doplněna i vyžadovaná úroveň ověření (nízká/značná/vysoká). 
Vysvětleno. 
Vyžadovaná úroveň ověření (LoA) je 2 = značná.  

 

S ohledem na § 3 zákona č. 250/2017 Sb., o 

elektronické identifikaci, ve znění pozdějších 

předpisů, a na skutečnost, že některé jiné právní 

předpisy úroveň ověření rovněž nestanoví, 

považujeme její výslovné stanovení za nadbytečné.  

V případě, že na doplnění úrovně trváte, předkladatel 

zváží alternativu upravit § 2 odst. 1 písm. a) tak, že 

nově zní: 

„a) s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace1) s úrovní záruky 

značná,“ 

 

Odpověď: 

….. děkujeme za vypořádání našich připomínek, 

které akceptujeme. (V bodě 2 netrváme na 

doplnění.)…. 

 

 

 

                                                     
1) § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. 
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Připomínkové místo 

 

Číslo 

 

Připomínka 

 

 

Návrh vypořádání 

3. Dále vyhláška předpokládá existenci mobilní aplikace, avšak neobsahuje žádné podrobnosti o její podobě, informování atd. 

Vyhláška pouze říká, že mobilní aplikace bude existovat, a že skrze ni bude přístupný elektronický formulář, který bude 

obdobný papírovému. To je však nedostatečné. Navíc přistupovat k formuláři “obdobnému papírovému“ skrze mobilní 

aplikaci nedává z praktického hlediska smysl. Prosíme tedy o podrobnější vysvětlení, jak má mobilní aplikace vypadat a jak 

bude fungovat. Prosíme o zohlednění a zapracování výše uvedené připomínky při přípravě vyhlášky. Bude-li se ve věci 
konat vypořádací porada, rádi se jí zúčastníme a připomínku projednáme či podrobněji vysvětlíme. 

Vysvětleno. 

Podrobnější úpravu podoby mobilní aplikace 

považujeme za nevhodnou a nesprávnou.  

Mobilní aplikace umožňuje vyplnit elektronický 

sčítací formulář na mobilních zařízeních. Tedy 

využívá webový elektronický sčítací formulář a 

umožňuje pro respondenta komfortnější vyplnění  

tohoto formuláře na malých displejích mobilních 

zařízení. 

 

Odpověď PK Piráti: 

…… Pokud jde o bod 3: Souhlasíme, že není vhodné 

tuto věc detailně řešit ve vyhlášce. Pan poslanec 

Ondřej Profant však projevil zájem o detaily 

technického řešení této aplikace, proto si dovolujeme 

zdvořile požádat, zda by bylo možné zprostředkovat 

schůzku s odpovědnou osobou, případně si 

prohlédnou zadání/demo aplikace. 

Bylo by to možné? 

 

Reakce ČSÚ: 

Po předchozí dohodě s K. Karbanem a dne 31. 8. 

2020 s ŘO Kuncovou a Ing. Svobodou bylo 

dohodnuto, že odpovědnou osobou bude Ing. 

Kuncová a Ing. Svoboda. 

 

V Praze dne 10. září 2020 

  

Vypracovali:  Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva  

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

                       Mgr. Marie Radolfová, oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání 

                       Ing. Michal Novotný, ředitel odboru komunikace 

                       Ing. Jaromír Makovec, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení 

                       Ing. Karel Karban, ŘT architektury SLDB 2021 

                       JUDr. Gabriela Váchová, vedoucí oddělení legislativního 

 JUDr. Eva Šarapatková, oddělení legislativní 

 Mgr. Eva Kovářová, oddělení legislativní 

     

 

Schválili:  Ing. Mgr. Martin Zelený, Ph.D., ředitel sekce demografie a sociálních statistik  

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