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PROČ SE VYPLATÍ
PŘI SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
VYPLNIT SVOU NÁRODNOST?
Od konce března do půlky května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů.
Je to ta nejlepší cesta, jak jednou za deset let zjistit důležité informace o tom, jak žijeme a kdo vlastně jsme.
Sčítání je příležitost, jak se hrdě přihlásit ke své národnosti. Nemusíte, ale můžete.
A pokud chcete prosazovat práva svého národa ve školách, na úřadech nebo
v kultuře, pak byste svou národnost vyplnit měli.
Český statistický úřad garantuje, že informace, které do sčítacích formulářů vyplníte, slouží pouze
ke statistickým účelům a nikdo nepovolaný se k nim nedostane.

POČÍTÁME S VÁMI PŘI SČÍTÁNÍ 2021
Sečíst se je jednoduché

K čemu je uvedení národnosti dobré?

Od 27. března se můžete sečíst online. Je to bezpečné a jednoduché. Stačí navštívit webové stránky
www.scitani.cz, nebo si stáhnout mobilní aplikaci
„Sčítání21“ a pak už jen postupovat podle instrukcí.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář.

Přestože je vyplnění národnosti dobrovolné, ve svém
důsledku hraje v životě národnostních menšin významnou roli. Čím více lidí se k určité národnosti
přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu
bude tato národnostní menšina mít. Může tak
například uplatňovat právo na zajištění výuky nebo
na komunikaci s úřady ve svém jazyce a na uvádění
názvů obce, jejích částí, ulic a označení veřejných
budov v jazyce národnostní menšiny. To, kolik lidí se
k dané národnostní menšině hlásí, může mít vliv také
na rozsah její podpory z veřejných rozpočtů.

Národnost není to samé, co občanství
Občanem České republiky může být osoba jakékoliv
národnosti. Zatímco státní příslušnost (občanství) dokládá mimo jiné váš občanský průkaz, o své národnosti
má právo si každý rozhodnout sám. Zpravidla souvisí
s etnickým původem, jazykem a kulturními tradicemi.
Uvedení národnosti je nepovinné
Účastnit se sčítání lidu, domů a bytů je pro všechny
obyvatele České republiky povinné a každý ručí
za to, že o sobě uvádí pravdivé informace. Dvě
otázky jsou ale nepovinné, týkají se náboženství
a národnosti. Pokud nechcete, vyplňovat je nemusíte.
Anebo můžete naopak vyplnit i národnosti dvě, pokud
například máte po rodičích smíšený původ.

Vaše data jsou v bezpečí
Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie
a vysoké bezpečnostní standardy. Osobní údaje se
zpracovávají pouze pro zákonem stanovené účely
a Český statistický úřad je dále neposkytuje žádným
úřadům ani organizacím. Jakékoli nakládání s daty
se důsledně dokumentuje a osobní data se ihned
po zpracování smažou. Zveřejňovat se budou pouze
souhrnné statistické výsledky a to tak, že z nich
nebude možné dovodit vztah ke konkrétním
osobám.

Další informace o sčítání lidu, domů a bytů najdete na www.scitani.cz nebo od 12. března
na informační lince 840 30 40 50.

