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Vážená paní, vážený pane, 
 
již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let Sčítání lidu. Blíží se rok 2021 a s ním 
i další opakování této důležité události. Ač proběhne až na jaře příštího roku, přípravy jsou                 
v plném proudu již několik let. V jejich rámci se v září a říjnu uskuteční také tzv. Zkušební sčítání. 
Během něj ČSÚ osloví 25 tisíc domácností v typických lokalitách po celé republice, včetně Vaší 
obce. 

Vyplňování sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2021 si mohou tyto vybrané domácnosti 
vyzkoušet již při Zkušebním sčítání, a to přes moderní a uživatelsky přívětivý webový formulář na 
webu www.scitani.cz. Dávají-li přednost tužce a papíru, jistě ocení lepší podobu listinných          
formulářů v příjemném grafickém zpracování. Dostanou tak unikátní možnost posoudit                 
srozumitelnost otázek, kterých je tentokrát téměř o polovinu méně než při minulém sčítání, a také 
spolu s ČSÚ odzkoušet postupy doručování a sběru všech materiálů. 

Pokud možnost vyzkoušet sčítání online nevyužijí, obrátí se na ně sčítací komisaři, což bude 
s největší pravděpodobností jejich poštovní doručovatel. Donese jim tištěný formulář, poprosí je 
o jeho vyplnění a případně pomůže s jeho odevzdáním zpět na Českou poštu. Veškeré                  
podrobnosti k průběhu Zkušebního sčítání naleznou v přiloženém letáčku, stejně jako na výše 
zmíněných internetových stránkách. 
 
ČSÚ garantuje ochranu a bezpečnost všech získaných údajů. Ukládají mu to zákony naší země 
i zvolené technické řešení a přísné bezpečnostní standardy Sčítání 2021. Zneužití svých           
osobních dat se tedy nikdo nemusí obávat. 
 
Tento dopis Vám zasíláme jako informaci o připravovaném Zkušebním sčítání, které se 
dotkne i Vaší obce. Na rozdíl od reálného sčítání, kdy budeme potřebovat Vaši spolupráci 
při informování občanů, není Vaše součinnost v tomto případě nutná. 
 
Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto dopisu. 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
předseda Českého statistického úřadu 
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