
  
 

 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Právě probíhá ONLINE  

sčítání lidu 2021 ! 
V případě, že nevyplníte online formulář do 9.4.2021, budete muset vyplnit 

formulář v listinné podobě, jinak Vám hrozí pokuta 10 000 Kč.  

Elektronický sčítací formulář je přístupný i přes mobilní aplikace pro platformy Android a iOS. 

 

Jak se přihlásit do elektronického formuláře? 3 možnosti ověření: 

1. Číslo dokladu vydaného v ČR (například dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, 

povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k 

pobytu pro cizince) a datum narození. 

2. NIA – www.eidentita.cz, pomocí elektronického občanského průkazu nebo bankovní identity. 

3. ISDS – přihlášení přes datovou schránku fyzické osoby (uživatelské jméno a heslo). 

 

Otázky se zobrazují po jedné na zvlášť obrazovce, včetně nápovědy. Systém automaticky upozorňuje na 

chyby a případně nepustí k další otázce. Odpovědi na otázky se vyplňují v českém jazyce! 
 

 

Sekce formuláře: 

o Obvyklé bydliště – adresa, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu 

volného času (nemusí se přitom jednat o adresu trvalého bydliště), pokud nebydlíte na území České 

republiky, zadáte pouze stát. 

o Údaje o bytě – výběr ze seznamu bytů (našeptávač), adresa bydliště, číslo bytu, způsob vytápění, 

zdroj energie/ druh paliva k vytápění bytu. 

o Seznam všech osob (zadání osob, které bydlí společně) – jméno, příjmení, datum narození, rodné 

číslo, obvyklé bydliště rok před sčítáním, první bydliště po narození; první vyplňující osoba 

neuvádí žádný vztah k jiným osobám, ale každá další osoba uvádí svůj vztah ke všem osobám v 

pořadí před ní. 

o Vyplňování údajů o osobách – vzdělání, zaměstnání apod. 

o Kontrola vyplněných údajů – do odeslání formuláře je možné se k jednotlivým odpovědím 

vracet. Na závěr jste ještě vyzváni ke kontrole. 
 

Formulář můžete odeslat buď po kompletním, nebo částečném vyplnění (údaje o bydlení, 

domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila). Po konečném odeslání aplikace vygeneruje číslo 

odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat. 
 
 

Když vyplňujete více osob: 

Pokud osoba, která založila elektronický sčítací formulář, vyplní společné otázky týkající se bydlení a 

domácností a údaje o sobě, může si po částečném odeslání nechat vygenerovat unikátní odkaz pro vyplnění 

údajů za další osobu či osoby. Každá osoba, která použije unikátní odkaz, se před začátkem vyplňování musí 

ověřit a teprve poté je možné vybrat osoby, za které se budou osobní údaje vyplňovat. 


