
Příprava na sčítání - https://www.scitani.cz/ 
Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci 

sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na této stránce nebo v 

mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete 

muset vyplnit listinný sčítací formulář. 

Jak se sečíst 
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného 

formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete 

sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde 

to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. 

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. 

Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních 

místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do 

poštovní schránky. 

Průběh sčítání 
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost 

sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího 

formuláře. Ten bude zveřejněn zde na stránce, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se 

nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 

listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k 

dispozici na přelomu let 2021 a  2022. 

 

 

 

Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních 

míst 
Na těchto stránkách si můžete ověřit sčítací komisaře a kontaktní místa. Zadejte PSČ, 

obec nebo adresu nebo si vyberte svůj kraj. 

Na kontaktním místě si můžete vyzvednout nebo odevzdat listinný sčítací formulář.  

Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. Plány pochůzek 



a seznamy komisařů průběžně aktualizujeme. Pokud jste nenašli jméno komisaře, 

bude zveřejněno v následujících dnech. Aktuální informace najdete vždy na webu 

https://scitani.ceskaposta.cz. 

 

Sčítání lidu se týká i cizinců 
Při Sčítání 2021 mají povinnost se sečíst také všichni cizinci, kteří jsou 

v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března, 

přítomní na území České republiky.   

Sčítání se tak dotkne skoro 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou 

diplomatů a těch, kteří budou v České republice pobývat méně než 90 dnů. Formulář 

tedy nemusí vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, který je zde na návštěvě po 

dobu kratší tří měsíců. Naopak například zahraničního studenta programu Erasmus se 

již sčítání týká.  

Sčítání proběhne primárně online. „K přihlášení do elektronického sčítacího 

formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. 

března dostupná ke stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní 

doklady vydané Českou republikou cizincům,“ říká Robert Šanda, ředitel odboru 

statistiky obyvatelstva ČSÚ. Mezi tyto doklady patří např. dlouhodobé vízum, 

povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytová karta 

rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince. Je 

také možné použít elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby. 

Sčítací formulář může za cizince vyplnit i jiná osoba ze společné domácnosti, která 

zná informace pro osobní část formuláře.   

„Kromě češtiny je elektronický sčítací formulář dostupný i v sedmi dalších jazycích, 

konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a 

romštině. Jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno 

měnit,“ uvádí Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Listinné formuláře jsou k dispozici 

pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních 

místech sčítání však budou pro zájemce připraveny tištěné překlady, které poslouží 

jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. Už nyní je možné se 

podívat na jazykové mutace na stránkách www.scitani.cz. Opět jsou k dispozici verze 

v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.  

https://scitani.ceskaposta.cz/
http://www.scitani.cz/

