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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001

1. SHRNUTÍ
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 se uskutečnilo na území České republiky k 1. 3. 2001 podle
zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Česká republika se tak zařadila mezi
většinu zemí světa, jejichž obyvatelstvo se na rozhraní nového tisíciletí sčítalo. Sčítání, konaná kolem
roku 2000, byla formou metodických doporučení příslušnými mezinárodními organizacemi OSN a
Evropské Unie jednotně připravena, a to na základě Rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN č.
1995/7 ze dne 19. července 1995. Navazujícím dokumentem bylo Doporučení pro sčítání lidu a domů
v regionu EHK (Recommendations for the 2000 Census of Population and Housing in the ECE).
Sčítání v ČR bylo připraveno v souladu s těmito doporučeními.
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 organizoval, řídil a koordinoval Český statistický úřad. Na
přípravě a provedení sčítání se podílely okresní úřady a obce, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a
Český úřad zeměměřický a katastrální. Vrcholovým koordinačním orgánem byla Komise pro sčítání
lidu, domů a bytů, ustavená na základě usnesení vlády České republiky ze dne 6. ledna 1999, č. 3,
složená z vedoucích pracovníků Českého statistického úřadu a spolupracujících resortů. Vlastní sběr
dat v relativně složitých podmínkách zajistilo 51 tisíc sčítacích komisařů a revizorů.
Sčítání, prováděná u nás i ve většině jiných zemích jedenkrát za deset let, patří mezi
nejsložitější a organizačně, finančně i technicky nejnáročnější statistické akce. I když jednotlivá sčítání
jsou obsahově do značné míry shodná, každé sčítání má svá specifika při jeho přípravě, provedení i
zpracování. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 bylo v tomto směru oproti minulosti v mnoha směrech
zcela ojedinělé, a to zejména v těchto oblastech:
a)

Legislativní základ – poprvé od roku 1930 bylo sčítání uskutečněno podle zvláštního zákona.

b)

Kvalitativně nové pojetí územní přípravy, jejímž základem bylo vytvoření tzv. Registru sčítacích
obvodů. Jeho obsahem je seznam všech objektů – domů určených k bydlení a počet bytů v
každém domě s úplnou územní identifikací; nedílnou součástí registru jsou digitální mapy se
zakreslením všech objektů (domů) podléhajících sčítání. Tento registr se stal jedním ze
základních nástrojů pro přípravu, zpracování a prezentaci sčítání s využitím všech dostupných
technologií geografického informačního systému (GIS). Za ojedinělost a komplexnost projektu
získal Český statistický úřad v USA prestižní cenu ESRI – „SPECIÁLNÍ CENA GIS„ pro rok 2002.
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c)

Ochrana dat - veškeré práce na sčítání probíhaly za mimořádně přísného bezpečnostního
režimu, zahrnujícího všechny fáze sčítání, ochranu sčítacích tiskopisů, pracovišť aj.

d)

Nová technologie pořizování dat, zpracování i publikování výsledků – poprvé bylo při zpracování
výsledků sčítání využito optické snímání sčítacích tiskopisů, byl vytvořen speciální produkt pro
tvorbu publikací. Výsledky sčítání jsou prezentovány nejen v publikacích, ale zároveň i
v elektronické podobě a zejména pak v podstatě veškeré publikace jsou bezplatně v plném
rozsahu k dispozici na internetových stránkách ČSÚ.
Zároveň bylo toto sčítání provázeno mnohými událostmi a zásahy, z nichž některé mají své

důsledky i ve výsledcích sčítání a postupu zpracování:
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 bylo již před svým zahájením i v samotném jeho průběhu
provázeno mimořádně negativní mediální kampaní. S politováním je nutno konstatovat, že k této
kampani se svými výroky přidali, resp. v některých případech ji i vyvolávali někteří veřejní činitelé.
Veřejnost byla ovlivňována zejména hrozbami o zneužití údajů, výzvami k bojkotu sčítání,
pochybnostmi o samotném smyslu sčítání a o důvěryhodnosti Českého statistického úřadu a jeho
schopnosti ochránit údaje před zneužitím. ČSÚ a řada demografických a jiných pracovišť přes
veškerou snahu nedokázal tuto atmosféru zvrátit. V této situaci vznikaly obavy, zda vůbec budou
věrohodné výsledky sčítáním získány.
Tyto pesimistické předpovědi se však nenaplnily, i když nelze určitý vliv této kampaně popřít.
Naprostá většina obyvatel České republiky sčítací tiskopisy vyplnila a odevzdala. Pouze 261 osob
odmítlo na vyzvání sčítacího komisaře vyplnit sčítací tiskopisy za svoji osobu, příp. svoji rodinu. Dále
76 osob odmítlo na vyzvání sčítacího komisaře doplnit chybějící údaje a 28 opravit údaje prokazatelně
nepravdivé. Jinou otázkou ovšem je tzv. nedopočet sčítání. I když jeho odhad je velmi složitý, lze
z porovnání s jinými zdroji předpokládat, že se pohybuje mezi 80 a 90 tisíci osob, tj. necelé 1 %
obyvatel. To lze považovat - vzhledem k výše uvedeným okolnostem - za velmi příznivý výsledek (za
úspěšné sčítání je považováno sečtení alespoň 98 % obyvatel).
Sčítání bylo rovněž výrazně ovlivněno rozhodnutími Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále
jen ÚOOÚ). Tento úřad provedl na pracovištích Českého statistického úřadu celou řadu prověrek
zaměřených na ochranu osobních údajů při provedení a zpracování sčítání a v tomto směru neshledal
žádné závady. Jeho výhrady byly nakonec zaměřeny na obsah několika zjišťovaných údajů ve sčítání.
Některými těmito problémy, spočívající v rozporu v chápání kompetencí ÚOOÚ a ČSÚ a vztahu
zákona č. 101/2000 Sb. a 158/1999 Sb., se zabývala i vláda ČR na svých zasedáních dne 7. 2. 2001
a 25. 4. 2001; některé zásahy ÚOOÚ do obsahu sčítání se podařilo odvrátit. Rozhodnutím ÚOOÚ byla
však nařízena likvidace, resp. blokace údaje o „počtu zaměstnanců u zaměstnavatelů“ a zejména pak
významného údaje demografického, a to „počet narozených dětí v nynějším nebo posledním
manželství“. Tyto údaje nemohou být zveřejněny.
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Zvláště blokace údaje o počtu dětí z nynějšího manželství, zjišťovaného pří sčítáních lidu již
od roku 1930, znamená nenahraditelnou ztrátu dat zejména pro zkoumání a prognózy demografické
reprodukce. Sčítání je jediným zdrojem těchto informací, jejichž význam zvláště v současné etapě
nepříznivého populačního vývoje je mimořádný.
Průběh sčítání byl mj. komplikován některými nově vzniklými skutečnostmi, zejména relativně
velkým počtem osob a domácností, které využily možnost odevzdat sčítací tiskopisy na obecní úřad,
příp. Český statistický úřad (bylo jich cca 250 tisíc) a dále nebývale vysokým počtem těch, kteří byli
sečteni mimo místo svého trvalého pobytu (téměř 750 tisíc). Jejich zařazování do místa trvalého
pobytu, dohledávání přesných adres a další práce s tím související, vyvolalo značné nároky na
pracoviště ČSÚ v jednotlivých okresech při přípravě zpracování předběžných i definitivních výsledků
sčítání.
Přes výše uvedené se podařilo zajistit jednotlivé etapy provedení sčítání ve stanovených
termínech a dodržet i termín zpracování a publikování předběžných výsledků, tj. do 4 měsíců od
rozhodného okamžiku sčítání. Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 byly vyhlášeny
již 3. 7. 2001 a současně byly vydány v české a anglické verzi publikace s těmito výsledky. Základní
definitivní výsledky pak byly vyhlášeny počátkem července 2002.
Další vážné komplikace pro zpracování a publikování výsledků sčítání však přinesl počátek
druhé poloviny roku 2002 – srpnové povodně1. V důsledku zničení nebo poškození techniky a
následného umístění v provizorních pracovištích bez technického zázemí až do října 2002, došlo
k posunu zpracování výsledků sčítání o více než 4 měsíce. Podstatné ale je, že nedošlo ke ztrátě
datových souborů a zpracování definitivních výsledků sčítání, i když se zpožděním, mohlo pokračovat.
Od prosince roku 2002 začal být postupně naplňován program publikování definitivních
výsledků sčítání. Zájem o výsledky sčítání je mimořádný. Celkový náklad datových publikací jen
z okruhu standardních výstupů činí 35 tisíc kusů. Podrobný přehled je uveden v části 4. této zprávy.
Český statistický úřad, přes problémy, kterými bylo toto poslední sčítání provázeno, splnil i
doporučení Statistického úřadu Evropských společenství - Eurostatu, aby výsledky ze základního
zpracování sčítání byly k dispozici do 2,5 roku po jeho konání.

1

Srpnové povodně mj. zcela zničily i archiv sčítání lidu s řadou historických dokumentů a publikací
minulých sčítání. Některé práce na náročné rekonstrukci těchto dat již Český statistický úřad zahájil.
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Čerpání rozpočtových prostředků
Rozpočet sčítání lidu, domů a bytů 2001 byl součástí důvodové zprávy k návrhu zákona o
sčítání lidu, domů a bytů, kterou projednala vláda České republiky dne 6. ledna 1999. Zahrnoval
celkové náklady na přípravu, průběh, zpracování a publikování výsledků sčítání. Výdaje Českého
statistického úřadu byly rozloženy na dobu sedmi let (1997-2003) a jejich úhrnná výše činila 2 351,2
mil. Kč. Přestože zmíněné povodně výrazně zvýšily náklady na některé nepředpokládané potřeby
(pronájem budov, tisk publikací aj.) nebyl rozpočet sčítání překročen. Celková úspora činí 359 mil. Kč.
Rozpočet sčítání lidu, domů a bytů pro období 1997 - 2003
Rozpočet úhrnem
Rok

schválený

Čerpání výdajů

upravený
v mil. Kč

1997

2,8

2,8

2,3

1998

65,0

65,0

57,4

1999

178,3

178,3

144,5

2000

526,2

333,2

265,1

2001

1 443,7

1 417,0

1 172,6

893,5

X

617,7

2002

104,0

111,8

106,6

2003

31,2

31,7

31,8

2 351,2

2 139,8

1 780,3

z toho odměny sčítacím
komisařům a revizorům

ÚHRN
období 1997 až 2003

♦ ♦ ♦

Lze konstatovat, že Český statistický úřad, obce, okresní úřady, všechny spolupracující resorty
a sčítací komisaři splnili zákonem a navazujícími pokyny stanovené úkoly a přispěli tak ke zdárnému
provedení sčítání lidu, domů a bytů 2001 v České republice. V současné době probíhá vyhodnocení
sčítání v rámci zemí EU, které řídí Statistický úřad Evropských společenství - Eurostat. Zároveň byly
zahájeny prvé kroky a úvahy o budoucím sčítání, které by se mělo podle stávajících mezinárodních
doporučení uskutečnit kolem roku 2010.
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PŘÍPRAVA, PROVEDENÍ, ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Práce na sčítání lidu, domů a bytů 2001 byly rozloženy do období let 1997 až 2003.
Zahrnovaly tři základní etapy:
a) Etapa přípravných prací před sčítáním
b) Provedení sčítání k rozhodnému okamžiku
c) Zpracování a publikování výsledků

Podrobné informace o prvých dvou etapách byly vládě České republiky předloženy na její
zasedání, konaná dne 11. října 2000 (Zpráva o stavu v přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001)
a dne 12. září 2001 (Zpráva o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 a informace o
průběžných výsledcích). Proto tento informativní materiál obsahuje za tyto etapy pouze hlavní
závěry z uvedených zpráv a je zaměřen především na závěrečnou etapu, tj. na výsledky sčítání
2001.

2. PŘÍPRAVA SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
Práce na sčítání byly zahájeny počátkem roku 1997, a to především se zaměřením na
přípravu zákona a s tím souvisejícím stanovením celkové koncepce sčítání, jeho obsah, organizaci a
rozpočtové zajištění.
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 nabyl účinnosti 7. srpna 1999. I když tento
pozdní termín nutně ovlivnil postup některých prací, lze konstatovat, že vytvořil solidní legislativní
rámec a předpoklady pro to, aby bylo sčítání lidu po stránce věcné a organizační řádně zajištěno.
V dostatečném předstihu před sčítáním byly zpracovány zásadní metodické dokumenty,
celková organizace sčítání, připraveny sčítací tiskopisy, byla vydána Instrukce pro okresní úřady a
obce a mnohé další organizačně technické a metodické pokyny a vnitřní normy pro provedení sčítání
a jeho zpracování.
Významnou součástí přípravných prací bylo:
a) Provedení dobrovolného zkušebního sčítání lidu, domů a bytů
Český statistický úřad uskutečnil k 29. září 1999 ve všech okresech České republiky zkušební
sčítání, které simulovalo v podstatě všechny fáze sčítání celoplošného. Potřeba ověřit si na
stanoveném vzorku populace všechny etapy sčítání byla vyvolána některými zásadními
odlišnostmi od předchozích sčítání, zejména jinou formou sčítacích tiskopisů vč. jejich
vyplňování i novou technikou a technologií zpracování. Hlavním cílem zkušebního sčítání bylo
ověřit formu a srozumitelnost sčítacích tiskopisů pro nejrůznější skupiny obyvatelstva. Získané
poznatky byly využity zejména k dopracování definitivní podoby sčítacích tiskopisů a
vysvětlivek k nim.
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b) Příprava sčítacích tiskopisů
Sčítací tiskopisy (viz příloha) byly stanoveny Vyhláškou Českého statistického úřadu (Sbírka
zákonů, částka 95, 13. října 2000). Kromě tiskopisů v češtině byly připraveny překlady
tiskopisů včetně vysvětlivek k nim v deseti jazykových mutacích2. Přitom v polštině byly
vytištěny originální tiskopisy, které vyplňovali občané. V ostatních jazycích byly připraveny
překlady textů tiskopisů a vysvětlivek, které sloužily respondentovi jako pomůcka při
vyplňování originálních tiskopisů. Jazykové mutace byly: anglická, arabská, čínská,
francouzská, německá, romská, ruská, ukrajinská, vietnamská.
Současně byly připraveny mnohé další formuláře a tiskoviny např. oznámení o sčítání,
formulář pro popis sčítacího obvodu, různé evidenční listy, průvodky pro zpracování aj.
c) Výběr, jmenování a vyškolení sčítacích komisařů a revizorů
Na výběru sčítacích komisařů, který zajistily obce, do značné míry závisela úspěšnost sčítání.
Český statistický úřad na návrh obcí jmenoval 51 tisíc sčítacích komisařů a revizorů, zajistil
jejich vyškolení, vydal pro jejich činnost podrobné instrukce a v celém průběhu sčítání jim
zajišťoval metodickou a jinou pomoc.
d) Územní příprava sčítání lidu, domů a bytů 2001
Územní příprava sčítání, zahájená již v roce 1997, a její nové prvky významně přispěly
k úplnosti sčítání, zejména pak k úplnému sečtení domů a bytů.
Každý sčítací komisař obdržel
- popis svého sčítacího obvodu, který obsahoval seznam všech domů s adresami, v nichž
má sčítání provést
- mapu sčítacího obvodu s vyznačením ulic, budov a hranic svého sčítacího obvodu.
Popis sčítacího obvodu je výstupem z Registru sčítacích obvodů. Tento registr založil Český
statistický úřad v roce 1997 z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1991. Obsahuje databázi
všech sčítacích obvodů s příslušnými seznamy domů a s úplnou územní identifikací. Na
okresních pracovištích ČSÚ byla zajištěna jeho aktualizace za roky 1991-2001 ve spolupráci
s obcemi, MPSV a ČÚZK.
Pro účely sčítání byly využity digitalizované katastrální mapy. Věcně a rozpočtově náročnou
digitalizaci (formou skenování desítek tisíc map) zajistil ČSÚ; pro zajištění tohoto úkolu ČSÚ
spolupracoval s ČÚZK. Do digitalizovaných katastrálních map byla na okresních pracovištích
ČSÚ z „Registru sčítacích obvodů“ zakreslena geografická vrstva domů a hranice jednotlivých
sčítacích obvodů. Geografických vrstev objektů bylo více než dva milióny.

2

Nejčastěji byly využívány vietnamské překlady, druhé nejčastější bylo využití překladů ukrajinských. Žádosti o
ostatní jazykové mutace byly v podstatě ojedinělé. Zcela minimální byl zájem také o tiskopisy v romštině a
němčině.
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Popisy sčítacích obvodů a mapy sčítacích obvodů byly ještě těsně před sčítáním znovu
aktualizovány ve spolupráci s obecními úřady3. Přesné popisy sčítacích obvodů vč. jejich
mapového znázornění byly zárukou, že žádný objekt podléhající sčítání v podstatě nemohl být
vynechán.
e)

Zpracování hlavních principů ochrany individuálních dat a souhrnného bezpečnostního
projektu
Podmínky ochrany individuálních údajů stanoví Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2001. Konkrétním rozpracováním příslušných ustanovení zákona byl tzv.
Bezpečnostní projekt, zahrnující, kromě obecných zásad ochrany individuálních dat, celý
komplex opatření pro jednotlivé fáze provedení a zpracování sčítání, počínaje převzetím
sčítacích tiskopisů sčítacími komisaři a konče skartací sčítacích tiskopisů.
Kromě toho byly připraveny další nezbytné technické, projekční, organizační, metodické aj.

materiály, vč. stanovení různých forem vysvětlovací a informační kampaně.

3. PROVEDENÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
Rozhodným okamžikem sčítání 2001 byla půlnoc z 28. 2. na 1. 3. 2001. Sčítání bylo
provedeno metodou sebesčítání, kdy tiskopisy (s některými výjimkami) vyplňuje každá sčítaná osoba.
Organizační jednotkou, která sloužila k provedení sčítání, byl sčítací obvod. Je vymezen
územně jako prostor, v němž provádí sčítání jeden sčítací komisař. Celkem bylo na území ČR
vytvořeno téměř 53 tisíc sčítacích obvodů. Jejich hranice respektovaly administrativní členění až do
částí obcí a rovněž územně - technické členění (soustavu základních sídelních jednotek).
Vlastní sběr dat za osoby, domy a byty zajišťovalo celkem 51 tisíc sčítacích komisařů a
revizorů. Přes komplikovanou situaci se sčítacím komisařům a revizorům podařilo ve stanoveném
termínu jednotlivé etapy provedení sčítání splnit. Naprostá většina z 51 tisíc sčítacích komisařů a
revizorů zvládla své úkoly ve složitých podmínkách zejména nepříznivé mediální kampaně velmi
dobře. K selhání sčítacích komisařů došlo pouze ve třech případech (ztráta tiskopisů; jejich pochybení
bylo předmětem vyšetřování orgánů Policie a soudního řízení). Ve dvou případech došlo k přepadení
sčítacích komisařů se zdravotními následky, při kterém byly zcizeny vyplněné sčítací tiskopisy. Ve
všech těchto případech se potvrdil vstřícný postoj občanů, kteří na vyžádání ztracené a zcizené
sčítací tiskopisy znovu vyplnili a předali Českému statistickému úřadu.
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Aktualizace Registru sčítacích obvodů pokračuje i v intercensálním období. Do datových souborů byly
bezprostředně po sčítání promítnuty informace získané zpětně od sčítacích komisařů, jejichž povinností bylo zaznamenat
zjištěné změny jak do Popisu sčítacího obvodu, tak do mapy. Registr sčítacích obvodů vč. jeho mapové části zároveň
umožňuje tvorbu výstupů s propojením s výsledky sčítání lidu, domů a bytů.
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V součinnosti se Sekretariátem Rady vlády pro národnosti a s Meziresortní komisí pro
záležitosti romské komunity bylo do sčítání zapojeno 143 romských poradců a asistentů, kteří působili
ve funkcích asistentů sčítacích komisařů. Do funkcí sčítacích komisařů se podařilo také zapojit občany
vietnamské národnosti (zajišťovali sečtení v místech vysokého soustředění Vietnamců).
Na etapě přípravy a provedení sčítání se významnou měrou podílely obce, okresní úřady a
některá ministerstva.
Obce měly při sčítání lidu, domů a bytů nezastupitelnou úlohu. Podílely se na územní přípravě
sčítání, spolupracovaly s ČSÚ na stanovení sčítacích obvodů v obci a vypracování jejich slovního
popisu. Stejně významný byl úkol získat a navrhnout osoby vhodné pro výkon funkce sčítacích
komisařů a sčítacích revizorů. Obce zabezpečovaly mimo jiné i distribuci tiskopisů sčítacím
komisařům a po rozhodném okamžiku sčítání přebíraly v některých případech vyplněné formuláře od
občanů. Bezplatně poskytovaly ze svých evidencí údaje potřebné pro provedení sčítání, případně
vytvořily při sčítání (např. poskytnutím prostor) vhodné materiální zázemí pro činnost sčítacích
komisařů a sčítacích revizorů.
Okresní úřady spolupracovaly na územní přípravě sčítání a na organizačně technickém
zabezpečení celé akce především organizačním zajištěním školení sčítacích komisařů a distribucí
sčítacích tiskopisů a dalších materiálů jednotlivým obcím.
Podle příslušných ustanovení zákona č. 158/1999 Sb. věcně příslušná ministerstva,
zabezpečovala sčítání v tzv. samostatných sčítacích obvodech, které tvořily zařízení hromadně
ubytovaných příslušníků ozbrojených sil v ČR a zahraničí, příslušníků Policie České republiky,
zařízení Vězeňské služby České republiky a uprchlické tábory. Sečtení osob v těchto zařízeních
zajistilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany. Ministerstvo zahraničních
věcí zajistilo sečtení osob na zastupitelských úřadech České republiky v cizině.
Příslušná ministerstva participovala na přípravě sčítání rovněž formou poskytnutí potřebných
údajů z jimi vedených evidencí (včetně mapových podkladů), zajišťováním podkladů pro územní
přípravu sčítání a jejich průběžnou aktualizaci. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajišťovalo zejména
aktualizaci hranic základních sídelních jednotek a jejich převod do digitálního tvaru. Hlavním úkolem
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byla příprava souboru mapových podkladů pro revizi
základních sídelních jednotek.
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4. ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
4.1. Zpracování
Při tvorbě projektu zpracování byly zachovány některé principy, které se osvědčily již v
minulosti, avšak s uplatněním řady nových prvků a technologií.
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů byly získány obdobně jako v minulých sčítáních
postupnou ruční sumarizací vybraných ukazatelů za jednotlivé domy, sčítací a revizní obvody až do
úrovně obce. Sumarizace údajů za okresy, kraje a republiku byla provedena s využitím osobních
počítačů podle speciálního programu. Jejich zpracování bylo ukončeno do 4 měsíců od rozhodného
okamžiku sčítání.
Zpracování definitivních výsledků započalo 1. července 2001, kdy byla zahájena činnost tzv.
vyznačovacích středisek, jejichž úkolem bylo kromě nejrůznějších kontrol, převést slovní odpovědi v
tiskopisech do stanovených číselných kódů. Práce zahrnující kódování cca 16 milionů tiskopisů
probíhaly postupně do konce roku 2001.
Současně od 1. srpna 2001 bylo zahájeno optické snímání formulářů v centrální středisku
ČSÚ. Technologie optického snímání dat OCR/ICR byla použita poprvé v historii sčítání v České
republice. Pořízení 16,2 milionů sčítacích tiskopisů se podařilo ukončit již v únoru 2002. Na fázi
pořízení dat navazovala kontrola opticky pořízených dat a následná kontrola logiky jednotlivých
zápisů. Tato činnost byla centralizovaná a stejně jako všechny ostatní fáze sčítání podléhala
náročnému režimu ochrany dat.
Další etapou bylo vlastní zpracování výstupů. Jde o velmi složitý proces, vyžadující
zpracování náročného programového vybavení, tvorbu odvozených ukazatelů aj. Zpracování dat bylo
postaveno na databázích, konkrétně pak na produktech a aplikacích databázového systému Oracle.
Zpracování výstupních tabulek probíhalo postupně a přes problémy zmíněné v části 1. této
zprávy bylo ukončeno v celém rozsahu počátkem prosince 2003.
Úplnost sčítání
Úplnost sčítání, tj. sečtení všech osob, domů a bytů ke stanovenému rozhodnému okamžiku,
je hlavním a prvořadým cílem každého sčítání již proto, že výsledky sčítání tvoří základ nových
časových řad, z nichž vychází většina statistik a některých evidencí v příštím desetiletí. Úplnost sčítání
je na jedné straně jednou z charakteristik úspěšnosti sčítání, ale na straně druhé výše „nedopočtu“
není zcela přesně zjistitelná. Hodnotí se většinou porovnáním s existující evidencí obyvatelstva nebo
následnými výběrovými šetřeními (dotazy u obyvatel, zda byli sečtení a ze zjištěného počtu
nesečtených se provádí celostátní odhad nedopočtu).
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Český statistický úřad provedl srovnání počtu obyvatel jednak s demografickou bilancí
obyvatelstva a dále s centrální evidencí obyvatel Ministerstva vnitra (s vědomím, že ani bilance ani
evidence nemusí být zcela přesná). Porovnávaly se pouze počty obyvatel s trvalým pobytem.
Za velmi úspěšné sčítání je obecně považováno sečtení alespoň 98 % obyvatel. Sčítáním
2001 bylo sečteno o 100 tisíc trvale bydlících osob méně než uvádí demografická bilance obyvatel (tj.
o 1,0 %). Ve srovnání s Centrálním registrem obyvatel MV byl sčítáním zjištěn zhruba o 85 tis. nižší
počet obyvatel s trvalým pobytem, tj. o necelé 1 %. U téměř poloviny obcí (u více než 3 tisíc) byl rozdíl
menší než 1 % a u téměř desetiny obcí byl výsledek sčítání stejný s údajem z centrálního registru.
Z těchto porovnání vyplývá, že přes všechny okolnosti, předpovědi a problémy, lze výsledky
sčítání lidu v roce 2001 z hlediska úplnosti považovat za neočekávaně příznivé. Důvody nezachycení
zhruba 1 % obyvatelstva (pomineme-li možné chyby v demografické bilanci a v evidenci obyvatel)
mohou být různé. Hlavní příčiny jsou zřejmě následující:
−

určitý počet osob nebyl do tiskopisů sčítání zapsán záměrně (osoby, vyhýbající se z různých
důvodů jakékoliv evidenci)

−

tisíce občanů nepochybně bylo v době sčítání krátkodobě či dlouhodobě v zahraničí (mohlo jít
i osoby žijící převážně v zahraničí, avšak mající v ČR trvalý pobyt, případně o osoby, které se
i léta nezdržují v místě svého trvalého pobytu), a příslušná domácnost je i nevědomky
nezapsala do sčítacího tiskopisu.

4.2. Publikování výsledků
Tradičně bohaté výstupy ze všech dosud provedených sčítání lidu, domů a bytů byly
zachovány i při sčítání v roce 2001. Bohatost těchto výstupů je dána především možností vzájemně
propojovat údaje o osobách, domácnostech, bytech, domech a třídit je podle různých charakteristik a
navíc zpracovat je v nejmenším územním detailu (obce, části obcí, základní sídelní jednotky).
Jedinou významnou demografickou nepublikovanou informací oproti minulým sčítáním je údaj
o „počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství“, který se zjišťuje již od roku 1930. Důvodem je
jeho nařízená likvidace, resp. blokace ÚOOÚ, která byla uplatněna přesto, že tento údaj byl v zákoně
a prováděcí vyhlášce ke sčítání ošetřen stejným způsobem jako celá řada dalších zjišťovaných údajů.
Je nutno poznamenat, že z průběhu sčítání není známa ani jediná výhrada ze strany obyvatelstva
proti zařazení tohoto údaje na sčítací tiskopis a bez jakýchkoliv problémů příslušnou otázku ženy
vyplnily.
Podle doporučení Statistického úřadu Evropských společenství - Eurostatu by výsledky ze
základního zpracování sčítání lidu měly být k dispozici do 2,5 roku po jeho konání. ČSÚ, přes
problémy, kterými bylo toto poslední sčítání provázeno, uvedené doporučení splnil.
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V červenci 2002 byly vyhlášeny první základní definitivní výsledky sčítání ze zpracování
osob, domů a bytů a při té příležitosti byla vydána brožura Základní informace z definitivních výsledků,
která obsahovala informace o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu za ČR a kraje a srovnatelné
údaje ze sčítání 1961-1991. V prosinci téhož roku byly vyhlášeny základní údaje o počtech
domácností a vydána brožura Základní informace o rodinách a domácnostech v ČR (s informacemi o
počtu a struktuře cenzových domácností a jejich bydlení za ČR, kraje a okresy a u některých
ukazatelů i srovnání s daty ze sčítání 1961-1991).
Výstupy sčítání lidu, domů a bytů lze shrnout do následujících okruhů:
a) Předběžné výsledky (červenec 2001)
Byla vydána celorepubliková publikace předběžných výsledků, která přinesla základní údaje
ze sčítání v členění za kraje, okresy a vybraná města spolu s některými srovnatelnými údaji ze
sčítání 1961 až 1991. Zároveň byly vydány publikace za kraje a okresy s údaji za jednotlivé
obce.
b) Průběžné výsledky (září 2001 až březen 2002)
Vybrané základní informace za obce, okresy a kraje České republiky, které byly zveřejňovány
na internetových stránkách ČSÚ vždy po ukončení zpracování příslušného okresu.
c) Datové publikace - standardní tabulkový program sčítání lidu, domů a bytů (zpracování v
roce 2002-2003)
d) Analytické a jiné publikace (od roku 2003 postupně)
e) Jednotné tabulkové výstupy, stanovené Statistickým úřadem OSN a Eurostatem, určené pro
mezinárodní srovnání (2003)
f) Nestandardní výstupy, specifická zpracování (od roku 2002 podle požadavků uživatelů).

Všechny datové a analytické publikace jsou vydávány i v elektronické podobě (na CD) a
zároveň jsou v plném rozsahu k dispozici na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz). Standardní
součástí publikačního a prezentačního systému sčítání jsou rovněž mapové výstupy.
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PŘEHLED STANDARDNÍCH DATOVÝCH PUBLIKACÍ
s výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001
Domácnosti - ČR
(březen 2003)

podrobné údaje o struktuře cenzových domácností,
úrovni bydlení domácností, počtech a charakteristikách
manželských párů a faktických manželství

Obyvatelstvo - ČR
(duben 2003)

údaje o věkové, vzdělanostní, národnostní struktuře
obyvatelstva, o rodinném stavu, náboženském vyznání,
státním občanství, míře ekonomické aktivity, struktuře
ekonomicky aktivních podle odvětví a zaměstnání apod.

Byty - ČR
(květen 2003)

podrobné údaje charakterizující bytový fond z hlediska
druhu domu, právního důvodu užívání bytu, velikosti a
kategorie bytu, složení domácností v bytech a vybavení
domácností

Základní informace o krajích a okresech - tzv.
tabulky OB
(květen 2003)

informace o složení obyvatelstva, ekonomické aktivitě,
věku, pohlaví, rodinném stavu, národnosti, vzdělání,
náboženství, domech a bytech a jejich struktuře, velikosti,
stáří a vybavení, o počtech a složení rodin a domácností,
o vyjížďce do zaměstnání a škol

Základní informace o obcích
(červen 2003)

okresní publikace se zhruba 1500 údaji za každou obec
okresu; obsah dtto předchozí publikace

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti - ČR
(květen-červen 2003)

podrobné informace o obyvatelstvu, jeho věkové,
vzdělanostní, národnostní a ekonomické struktuře, o
velikosti a charakteristikách domovního a bytového fondu
a základní údaje o počtu a typech domácností (celkem 57
tabulek). Stejná publikace byla vydána rovněž za všechny
kraje ČR a okresy ČR (červenec 2003) a dále za všechna
města – sídla správních obvodů obcí s rozšířenou
působností (od září 2003)

Plodnost žen - ČR
(srpen 2003)

podrobné údaje o ženách a počtu narozených dětí ve
vztahu k rodinnému stavu, pořadí manželství, počtu dětí,
věku a ekonomické aktivitě ženy (bez blokované
informace o počtu dětí ze současného manželství)

Dojížďka do zaměstnání a škol - ČR
(říjen – listopad 2003)

údaje o počtech dojíždějících za prací a do škol,
mezikrajské a meziokresní bilance dojížďky podle
základních charakteristik souboru vyjíždějících a
dojíždějících osob, údaje o frekvenci a času dojížďky a
využívaných dopravních prostředcích

Dojížďka do zaměstnání a škol za okres
(listopad 2003)

podrobné údaje o počtech dojíždějících mezi jednotlivými
obcemi i s jejich základními charakteristikami (pohlaví,
věk, odvětví ekonomické činnosti).
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ANALYTICKÉ PUBLIKACE
Postupně jsou také vydávány různé tematické či souhrnné analýzy a datové publikace,
zaměřené na nejrůznější demografické a sociálně ekonomické oblasti, např.:
-

Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence: analýza dlouhodobých tendencí vývoje
věkové struktury obyvatelstva, proces "stárnutí" populace v ČR, porovnání územních rozdílů a
zhodnocení příčin na základě údajů sčítání lidu.

-

Náboženské

vyznání

obyvatelstva:

analýza

změn

struktury

náboženského

vyznání

obyvatelstva podle údajů ze sčítání lidu v období 1950 – 2001, územního rozmístění věřících
osob, základní trendy vývoje nejpočetněji zastoupených církví.
-

Struktura

bytového

fondu:

analýza

bytového

fondu,

struktura

neobydlených

bytů,

charakteristiky obydleného bytového fondu (vlastnická struktura domovního a bytového fondu,
velikosti bytů, technická vybavenost bytů a charakteristiky úrovně bydlení) a jejich porovnání s
předchozími sčítáními.
-

Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu: analýza zaměřená na úroveň
vzdělání obyvatelstva podle pohlaví, věku, ekonomické aktivity a dalších charakteristik, včetně
srovnání vybraných údajů s výsledky předchozích cenzů.

-

Národnostní složení obyvatelstva: analýza národnostní struktury obyvatelstva, hodnocení
dlouhodobého vývoje vybraných národnostních menšin v ČR, změny národnostní struktury z
hlediska území.

-

Plodnost a sňatečnost žen: analýza počtu narozených dětí ve vztahu ke struktuře žen - matek
podle věku a rodinného stavu.

-

Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR: analýza vzdělanostní struktury žen, jejich zaměstnanosti,
profese a postavení v zaměstnání

-

Obyvatelstvo České republiky podle místa narození: publikace s výsledky dlouhodobé
migrace obyvatel České republiky; navazuje na obdobnou publikaci vydanou z výsledků
sčítání lidu v roce 1991.

-

Ekonomická aktivita obyvatelstva: analýza vývoje a změn ekonomické aktivity obyvatelstva,
porovnání úrovně zaměstnanosti mužů a žen, regionální rozmístění zaměstnaných a
nezaměstnaných, charakteristika změn struktury podle odvětví a ekonomické činnosti.

-

Rozmístění a koncentrace obyvatelstva České republiky: analýza rozmístění populace podle
krajů, okresů a velikostních skupin obcí, údaje o městském obyvatelstvu podle krajů a okresů;
srovnání s výsledky předchozích sčítání.
V listopadu 2003 byly vydány „okresní“ a „krajské“ analytické publikace, které obsahují, kromě

stručného hodnocení základních ukazatelů, zhruba 100 stran přílohových tabulek za okres, města i
obce.
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Počátkem roku 2004 byl v elektronické podobě vydán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
Statistický lexikon obcí podle stavu k 1.1.2003. Lexikon obsahuje mj. seznam obcí, jejich částí a
základních sídelních jednotek a vybrané informace z výsledků sčítání za všechny tyto jednotky.
Aktualizované elektronické i knižní vydání lexikonu bude zpracováno a vydáno v návaznosti na novou
územní strukturu státu, která je v současné době připravována.
Po 30 letech se také Český statistický úřad vrací k vydání ojedinělého díla - Retrospektivního
lexikonu obcí s údaji od roku 1869, který by měl být zpracován do konce roku 2004.

NESTANDARDNÍ VÝSTUPY
Nestandardní výstupy zahrnují:
a) výběry anonymizovaných dat z databází (jde o data poskytovaná výzkumným ústavům, vysokým
školám pro vědecké účely a dále orgánům samosprávy nebo státní správy)
b) zpracování údajů v kombinacích, které nejsou obsaženy ve standardních výstupech.
Příklady poskytnutých nestandardních dat a informací:
-

Výběry z databází pro magistráty velkých měst o dojížďce do zaměstnání a škol. Tyto
podklady jsou např. v hl. m. Praze základem pro tvorbu nové koncepce integrované pražské
dopravy.

-

Zpracování souboru údajů pro magistrát města Pardubice o jednotlivých domech včetně
mapových podkladů. Tyto údaje budou využity pro plnění úkolů vyplývajících ze zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

-

Zpracování podrobných údajů za každou obec ČR o vytápění a použité energii k vytápění pro
Hydrometeorologický ústav.

-

Zpracování podrobných údajů o způsobu vytápění, energii k vytápění, teplé vodě za jednotlivé
obce Zlínského kraje pro příslušný krajský úřad.

-

Zpracování podrobných údajů o struktuře dosaženého vzdělání podle věkových skupin za
jednotlivé obce.

-

Zpracování podrobných informací o občanech polské národnosti starších 18 let za všechny
obce okresu Karviná a Frýdek - Místek aj.

c) Významnou skupinu nestandardních výstupů tvoří požadavky na poskytnutí údajů a
metodických postupů (dotazníky) pro různé mezinárodní organizace. Požadované výstupy
mají většinou kombinační nebo územní třídění, které vyžadují dodatečné zpracování podkladů.
K nejrozsáhlejším (z hlediska kvantity poskytovaných údajů a informací) patřily zejména:
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-

Podklady pro Demografickou ročenku OSN (United Nations Demographic Yearbook
Questionnaires) zahrnující tři rozsáhlé soubory dat – za obyvatelstvo, ekonomicky aktivní
osoby a

domácnosti, členěné dle velikostních skupin obcí na údaje za „město“ a

„venkov“.
-

Dotazník OSN o metodických principech, způsobu organizace, provedení, zpracování i
publikování výstupů SLDB 2001; podrobný dotazník shrnující v unifikované podobě
zkušenosti všech zemí, které uskutečnily sčítání kolem roku 2000. Analýza poznatků
z těchto dotazníků bude sloužit jako východisko pro přípravu nových – aktualizovaných –
mezinárodních doporučení pro sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2010.

-

Podklady pro ročenku ILO (International Labour Organization) zahrnující podrobné
údaje o ekonomické aktivitě obyvatel.

-

Zpracování podkladů pro projekt HRST (Human Resources in Science and
Technology) – lidské zdroje rozvoje vědy a techniky; vytvoření souboru četností podle
zadaných parametrů kombinací hodnot vybraných ukazatelů (věk, pohlaví, vybrané
charakteristiky ekonomické aktivity a vzdělání, migrace).
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5. ROZPOČET SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001

Druh výdajů

Rozpočet
schválený
vládou ČR
dne 6.1. 1999

Rozpočet

1997

1998

1999

v mil. Kč
Osobní výdaje (vč.
odměn sčítacích
komisařů a revizorů)

x

Věcné výdaje

x

BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM (osobní a
věcné výdaje)

2210,7

KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE CELKEM

140,5

ÚHRNEM

23512

2000

2001

2002

2003

Celkem

v tisících Kč
upravený

2 782,0

23 990,0

64 748,0

98 409,0

1 187 179,0

62 992,0

17 184,0

1 457 284,0

čerpání

2 333,0

17 902,8

46 223,1

94 654,7

943 542,0

57 888,2

16 959,6

1 179 503,4

upravený

0,0

7 310,0

47 952,0

203 563,0

226 848,0

48 825,0

14 540,0

549 038,0

čerpání

0,0

5 742,4

32 712,7

139 239,2

226 064,5

48 706,3

14 873,5

467 338,6

upravený

2 782,0

31 300,0

112 700,0

301 972,0

1 414 027,0

111 817,0

31 724,0

2 006 322,0

čerpání

2 333,0

23 645,1

78 935,8

233 894,0

1 169 606,6

106 594,5

31 833,1

1 646 842,0

upravený

0,0

33 745,0

65 560,0

31 205,0

3 000,0

0,0

0,0

133 510,0

čerpání

0,0

33 744,4

65 560,0

31 205,0

3 000,0

0,0

0,0

133 509,4

upravený

2 782,0

65 045,0

178 260,0

333 177,0

1 417 027,0

111 817,0

31 724,0

2 139 832,0

čerpání

2 333,0

57 389,5

144 495,8

265 099,0

1 172 606,6

106 594,5

31 833,1

1 780 351,4

Kapitálové výdaje ČSÚ
Výše uvedené kapitálové výdaje ČSÚ zahrnují pouze tu část výdajů, které byly vyvolány konáním sčítání lidu, domů a bytů 2001. Pro zajištění sčítání
byla zároveň nezbytná obměna stávající dožívající a kapacitně nedostatečné technologické infrastruktury ČSÚ. Byla koncipována tak, aby výkonnost
nově pořizované výpočetní techniky pokryla požadovanou kapacitu pro potřeby zpracování sčítání a současně i běžného zpracování statistických
úloh. I když tyto investiční požadavky nejsou výlučně nákladem sčítání, bylo nezbytné, aby etapy této obměny byly zcela podřízeny mimořádným
nárokům a stanoveným termínům přípravy, provedení a zpracování sčítání lidu, domů a bytů. Jejich výše činí:
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Kapitálové výdaje ČSÚ
Kapitálové výdaje

1. Obměna technologické infrastruktury ČSÚ

2. Výdaje vyvolané sčítáním nad rámec bodu 1

Úhrn kapitálových výdajů

Rozpočet
schválený
v mil. Kč
683,2

140,5

823,7

1998

Rozpočet

1999

2000

2001

Celkem

v tisících Kč
upravený

0,0

84 440,0

456 208,0

121 587,0

662 235,0

čerpání

0,0

84 432,1

456 192,9

121 560,4

662 185,4

upravený

33 745,0

65 560,0

31 205,0

3 000,0

133 510,0

čerpání

33 744,4

65 560,0

31 205,0

3 000,0

133 509,4

upravený

33 745,0

150 000,0

487 413,0

124 587,0

795 745,0

čerpání

33 744,4

149 992,1

487 397,9

124560,4

795 694,8

♦ ♦ ♦
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PŘÍLOHA

VZORY SČÍTACÍCH TISKOPISŮ
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Sčítací list osob vyplní všechny osoby přítomné v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky bez ohledu na to, zda bydlí
v bytě, ubytovacím zařízení nebo jinde. Při sčítání osob v bytě nebo v zařízení, které slouží k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
musí být Sčítací list osob vyplněn i za osoby dočasně nepřítomné, pokud mají v bytě (v zařízení) trvalý pobyt nebo jsou na dané adrese
hlášeny k pobytu (přechodný pobyt cizinců). Za dočasně nepřítomné osoby vyplní tiskopis jiná osoba z domácnosti (zařízení). Za
nezletilou osobu poskytne údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům její opatrovník.
Cizinci s krátkodobým pobytem vyplňují pouze otázky označené příslušným symbolem
4. DRUH POBYTU
Trvalý pobyt kromě občanů ČR mohou mít i cizinci a osoby bez
státní příslušnosti, pokud mají povolení k pobytu (průkaz o
povolení k pobytu).
Dlouhodobý pobyt mohou uvést pouze cizinci s přechodným
pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesahuje 90
dnů. Patří sem přechodný pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů,
na vízum za účelem strpění pobytu, na vízum za účelem
dočasné ochrany i přechodný pobyt bez víza na základě
mezinárodní smlouvy s konkrétním státem.
Pobyt “trvalý - přítomný “ nebo “dlouhodobý (více než 90
dnů) - přítomný”: zapíší osoby, které byly v rozhodný okamžik
sčítání přítomny v místě svého trvalého (dlouhodobého) pobytu,
a také osoby, které rozhodný okamžik sčítání strávily na noční
pracovní směně nebo v dopravním prostředku na cestě domů.
Pobyt “trvalý - dočasně nepřítomný” nebo “dlouhodobý
(více než 90 dnů) - dočasně nepřítomný”: zapíší osoby, které
byly v rozhodný okamžik sčítání v místě svého trvalého
(dlouhodobého) pobytu dočasně nepřítomné, např. z důvodu
služební cesty, rekreace, pobytu v nemocnici, ubytování žáků a
studentů v internátech a kolejích, základní vojenské služby,
výkonu trestu apod.
Pobyt “dočasně přítomný”: zapíší všechny osoby, které jsou
sečteny na na jiné adrese, než na které jsou hlášeny k trvalému
nebo dlouhodobému pobytu. Současně musí uvést přesnou
adresu svého trvalého (dlouhodobého) pobytu.
Pobyt “krátkodobý” (do 90 dnů): mohou uvést pouze cizinci
pobývající na území ČR krátkodobě (nejdéle 90 dnů). Patří sem
přechodný pobyt na krátkodobé vízum - vízum k pobytu do 90
dnů, výjezdní, průjezdní, letištní vízum, vízum za účelem řízení
o udělení azylu i přechodný pobyt bez víza.
5. STÁTNÍ OBČANSTVÍ
Osoby bez státního občanství zapíší „bez státního občanství“.
V případě dvojího občanství se uvede obojí.
6. NÁRODNOST
Údaj o národnosti vyplní každý podle svého rozhodnutí.
Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo
etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující
mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe
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ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více
národnostem nebo k žádné, budiž to zaznamenáno.
Národnost dětí do 15 let se řídí podle rodičů.
8. RODINNÝ STAV
Zjišťuje se rodinný stav de iure, tedy právní stav. Vztah druh družka se uvádí pouze na zadní straně Bytového listu.
11. POČET NAROZENÝCH DĚTÍ
Vyplňují všechny ženy 15leté a starší.
V levém sloupci se uvede celkový počet dětí, které se narodily
ženě do rozhodného okamžiku sčítání (před manželstvím, v
manželství i mimo ně), i když některé z dětí později zemřelo.
Ženy bezdětné zapíší nuly.
V pravém sloupci se uvede počet narozených dětí z nynějšího
manželství (u žen vdaných) nebo z posledního manželství (u
žen rozvedených nebo ovdovělých). Ženy, jejichž manželství je
(nebo poslední manželství bylo) bezdětné, a ženy svobodné
zapíší nuly.
14. NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA NEBO BEZ VYZNÁNÍ
Údaj o náboženství, víře nebo bez vyznání vyplní každý podle
svého rozhodnutí. U dětí do 15 let vyplní otázku rodiče podle
svého uvážení.
Uvedete-li církev nebo náboženskou společnost registrovanou
v České republice, zapište, prosím, přesný název podle
následujícího přehledu:
Církve a náboženské společnosti registrované v ČR:
Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v ČR
Jednota bratrská

Křesťanské sbory
Luterská evangelická církev a.v. v ČR
Náboženská společnost českých unitářů
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Novoapoštolská církev v ČR
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
Pokud uvedete jinou církev, náboženskou společnost nebo víru,
prosíme rovněž uvést co nejpřesnější název.
15. NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyplňují pouze osoby 15leté a starší na základě nejvyšší
ukončené školy. Není přitom podstatné, jakou formou bylo
vzdělání dosaženo (denní, dálkové studium apod.).
Bez vzdělání:
uvedou osoby, které nemají dokončený ani 1. stupeň základní
školy.
Neukončené základní vzdělání:
uvedou osoby, které absolvovaly jen pomocnou školu, osoby,
které dokončily pouze 1. stupeň základní školy nebo dřívější
obecnou či národní školu.
Základní vzdělání:
uvedou i studenti šesti a osmiletého gymnázia, případně
osmiletých oborů konzervatoře, pokud již absolvovali první dva,
resp. čtyři ročníky příslušného gymnázia (konzervatoře), tj.
dosáhli věku ukončení základní školní docházky. Základní
vzdělání uvedou i osoby, které dokončily zvláštní školu,
praktickou školu, speciální základní školu.
Vyšší odborné vzdělání:
uvedou absolventi vyšších odborných škol, konzervatoře, pokud
ji ukončili absolutoriem, bývalého pomaturitního studia nebo
experimentálního vyššího studia na středních odborných
školách.
Vysokoškolské bakalářské:
vyznačí pouze absolventi bakalářského studijního programu
(Bc., BcA.).
Vysokoškolské:
uvedou absolventi vysokých škol (Mgr., MgA., Ing., MUDr.,
JUDr., RNDr., MVDr., PhDr., ThDr. aj.).
Vědecká příprava:
uvedou pouze absolventi bývalé vědecké přípravy nebo
absolventi doktorského studijního programu, tzn. nositelé titulů
CSc., DrSc., PhD. aj. (tituly uváděné za jménem).
16. OBOR VZDĚLÁNÍ VČETNĚ UČEBNÍHO OBORU
Vyplňují pouze osoby s vyšším než základním vzděláním. Jako
obor vzdělání se uvede např. přírodní vědy, elektrotechnika,
filozofie, ekonomie, apod. V případě gymnázia se uvede “obecná
příprava”. Pokud je ukončeno studium na více školách
rovnocenného stupně, uvede se obor, který je (případně byl)
využíván v zaměstnání; pokud takový není, uvede se obor
poslední dokončené školy.
17. EKONOMICKÁ AKTIVITA.
Vyplňují všechny osoby.
I. skupina - pracující
Zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní:
zapíší všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik
sčítání byly v placeném zaměstnání jako zaměstnanci,
zaměstnavatelé, podnikatelé a samostatně činné osoby. Patří
sem rovněž osoby v základní vojenské službě, náhradní službě,
civilní službě, na vojenském cvičení, ve vazbě a ve výkonu trestu
odnětí svobody.
Pracující studenti a učni: studenti a učni zakřížkují tuto volbu,
pokud jsou k datu sčítání v placeném zaměstnání, bez ohledu
na to, o jak velký pracovní úvazek se jedná, a přesto, že se
zabývají převážně studiem, přípravou na zaměstnání.
Ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů): uvedou
pouze ženy na mateřské dovolené v trvání maximálně 28, resp.
37 týdnů, kterým trvá jejich pracovní poměr.

II. skupina - nezaměstnaní
Nezaměstnaní: uvedou všechny osoby 15leté a starší, které v
rozhodný okamžik sčítání byly bez práce, hledaly aktivně práci
a byly připraveny k okamžitému nástupu do práce.
III. skupina - ekonomicky neaktivní
Ostatní s vlastním zdrojem obživy: uvedou osoby, které
nemají příjem ze zaměstnání, ale žijí z jiných finančních zdrojů,
např. z úspor, rent, stipendií, z výnosu majetku, sociálních
příspěvků apod. Patří sem i ženy na další mateřské (rodičovské)
dovolené a muži, pokud pobírají rodičovský příspěvek.
Žáci, studenti, učni: zapíší ti, kteří se věnují výlučně studiu na
všech typech škol.
Děti předškolního věku a ostatní závislé osoby: zde se
zařazují kromě dětí i dospělé osoby, pokud jsou závislé svou
obživou na některém členu domácnosti.
18. ZAMĚSTNÁNÍ (PROFESE)
Jako zaměstnání se uvede co nejpřesněji konkrétní vykonávaná
činnost. Vojáci v základní vojenské službě, v náhradní a civilní
službě uvádějí jako zaměstnání “voják základní služby”. Osoby
na vojenském cvičení uvádějí zaměstnání, z něhož jsou
krátkodobě uvolněni. Ženy na mateřské dovolené v trvání 28,
resp. 37 týdnů, osoby ve vazbě, ve výkonu trestu a osoby
nezaměstnané uvádějí poslední vykonávané zaměstnání.
V případě dvou zaměstnání se tato otázka vyplňuje podle
hlavního zaměstnání.
19. POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ
Zaměstnavatelé:
uvedou osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti
zaměstnávají jednu nebo více osob - zaměstnanců.
Zaměstnanci v pracovním a služebním poměru:
uvedou osoby s pracovním poměrem na dobu určitou i
neurčitou, zaměstnanci jmenovaní nebo volení a zaměstnanci ve
služebním poměru (tj. příslušníci armády a policisté, včetně
vojáků v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě).
Ostatní zaměstnanci:
zapíší osoby, které jsou zaměstnány na základě dohod o
pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Samostatně činní (vč. podnikatelů bez zaměstnanců):
zapíší osoby s podnikatelským oprávněním, které
nezaměstnávají v rámci svého podnikání žádné další osoby zaměstnance. Jedná se o osoby zapsané v obchodním rejstříku,
v živnostenském rejstříku (živnostenský list, koncese), osoby
podnikající na základě zvláštních předpisů (lékaři, veterináři,
advokáti, znalci, auditoři, umělci aj.), osoby provozující
zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů.
Členové produkčních družstev:
zapíší členové výrobních, zemědělských, případně jiných
produkčních družstev. Nepatří sem řádní zaměstnanci těchto
družstev ani členové spotřebitelských družstev.
Pomáhající rodinní příslušníci:
uvedou osoby, které pracují na jiném základě než
pracovněprávním vztahu. Pokud jsou rodinní příslušníci
zaměstnáni v rodinném podniku na základě např. pracovní
smlouvy, vyznačí se jako zaměstnanci v pracovním poměru.
20. ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI
Odvětví se určuje podle hlavního druhu ekonomické činnosti,
která vede k vytvoření konkrétních výrobků, nebo výkonů služeb.
Vyberte si z následujícího přehledu:
Zemědělství, myslivost a související činnosti
Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
Rybolov, chov ryb
Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny
Dobývání ropy, zem. plynu, uranových a ostatních rud a nerostů
Potravinářský a tabákový průmysl
Textilní průmysl
Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
Kožedělný průmysl

Dřevozpracující průmysl
Papírenský a polygrafický průmysl
Vydavatelské činnosti
Koksování, rafinerské zpracování ropy, výroba jaderných paliv
Chemický a farmaceutický průmysl
Gumárenský průmysl
Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot
Výroba kovů a kovodělných výrobků
Výroba strojů a zařízení pro další výrobu
Výroba elektrických a optických přístrojů
Výroba dopravních prostředků
Ostatní zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví
Prodej a opravy motorových vozidel, prodej pohonných hmot
Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
Maloobchod, opravy spotřebního zboží
Pohostinství a ubytování
Pozemní doprava, potrubní přeprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnost cestovních
kanceláří

Činnost poštovní a telekomunikační
Peněžnictví
Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu
Zpracování dat a související činnosti
Výzkum a vývoj
Služby převážně pro podniky
(právní služby, poradenství, účetnictví, reklamní činnost,
ochrana majetku a osob, průzkum trhu aj.)
Veřejná správa , obrana, sociální zabezpečení
(státní správa, samospráva, soudnictví, prokuratura,
nápravná zařízení, bezpečnost a pořádek, správa povinného
sociálního zabezpečení)
Školství
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
(zdravotnická zařízení, veterinární služby, zařízení sociální
péče s ubytováním i bez ubytování)
Ostatní veřejné a osobní služby
(kulturní a sportovní činnosti, služby - kadeřnictví, čištění
oděvů, likvidace odpadů aj., činnost společenských,
politických, církevních, zájmových aj. organizací, činnost
nadnárodních organizací).

DOJÍŽĎKA A DOCHÁZKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOLY (otázky č. 22 až 25)
Zjišťují se údaje o
-- přesunu z místa trvalého bydliště (otázka 22 Místo pracoviště, školy a otázka 23 Frekvence dojížďky (docházky) do zaměstnání
a školy) a
-- každodenním pohybu zaměstnaných osob, školáků, učňů a studentů (otázka 24 Denní dojížďka (docházka) do zaměstnání a
školy a otázka 25 Dopravní prostředek).
Otázky vyplňují zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující důchodci, ženy na mateřské dovolené v trvání 28,
resp. 37 týdnů a žáci základních škol, studenti a učni. Studenti a učni uvádějí údaje o dojížďce do školy i v případě, že v otázce
na ekonomickou aktivitu uvedli, že jsou “pracující studenti a pracující učni”. Osoby, které pracují ve směnném provozu, se považují
za dojíždějící denně. Za dojížďku (docházku) se považuje i dojíždění (docházení) v rámci obce, města.
22. MÍSTO PRACOVIŠTĚ, ŠKOLY
Osoby, které místo pracoviště často mění (např. pracovníci na
montážích, na stavbách), a osoby bez stálého pracoviště (např.
pouliční prodejci) uvedou údaj podle skutečnosti k 1. březnu
2001. Pracovníci v dopravě (řidiči, piloti aj.) uvedou místo
nástupu do zaměstnání. Osoby pracující nebo studující v cizině
uvedou název státu.
24. DENNÍ DOJÍŽĎKA (DOCHÁZKA) DO ZAMĚSTNÁNÍ
A ŠKOLY
Doba denní dojížďky (docházky) se týká každodenního
dojíždění (docházení). Osoby, které z místa trvalého bydliště
dojíždějí do zaměstnání a školy jinak než denně (týdně,
měsíčně) a v místě zaměstnaní, školy jsou přechodně ubytováni
(ubytovna, podnájem, studentská kolej apod.), uvádějí v této
otázce dobu denní dojížďky (docházky) z místa jejich

přechodného ubytování do zaměstnání nebo školy.
Doba v minutách zahrnuje celkovou dobu, která uplyne od
opuštění domova (místa přechodného ubytování) do registrace
na pracovišti nebo vstupu do školy, tj. včetně pěší chůze na
stanici a od stanice veřejné dopravy, čekání na příjezd, přestup
apod.
25. DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
Uvedou se všechny dopravní prostředky, které jsou obvykle
používány při každodenní cestě do zaměstnání nebo školy.
Autobus (kromě MHD) uvedou osoby využívající autobusovou
dopravu, která překračuje hranice obce/města.
Žádný dopravní prostředek uvedou osoby, které chodí do
zaměstnání nebo školy pouze pěšky.

Údaje o bytu poskytne jeho uživatel. Je-li byt neobydlen, poskytne údaje vlastník domu, popřípadě bytu. Vykonává-li správu bytu
správce, poskytne údaje správce. Za neobydlený byt se vyplní pouze otázky 1 Způsob bydlení, 2 Obydlenost bytu (důvod
neobydlenosti) a 3 Právní důvod užívání bytu.
1. ZPŮSOB BYDLENÍ
Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost,
který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na
trvalé bydlení.
Mobilní (pohyblivé) obydlí je ubytovací zařízení, které může být
přepravováno, např. maringotka, obytná loď, karavan.

Nouzové obydlí zahrnuje různá přístřeší, nouzové a provizorní
stavby, boudy, sruby, nekolaudovaný dům, nouzové ubytování
na pracovišti apod.
Rekreační chata, chalupa je stavba, která svými parametry
odpovídá požadavkům na rekreaci. Patří sem i vyčleněné
rekreační chalupy, zahrádkářské chaty, rekreační domky.

2. OBYDLENOST BYTU
Byt je obydlen trvale, jestliže je v něm hlášena alespoň jedna
osoba k trvalému pobytu.
Byt je obydlen přechodně, jestliže slouží pouze k přechodnému
bydlení (např. z důvodu zaměstnání, studia).
3. PRÁVNÍ DŮVOD UŽÍVÁNÍ BYTU
Byt ve vlastním domě je většinou v rodinném domku, může být
i ve vlastním bytovém domě.
Byt v osobním vlastnictví je byt, který byl převeden do
osobního vlastnictví (většinou v bytovém domě). Vlastník bytu je
samostatně veden v katastru nemovitostí. Byt v osobním
vlastnictví nemůže být v rodinném domku; (byt ve vlastním
rodinném domku musí být vždy vyznačen jako byt ve vlastním
domě).
Jiné bezplatné užívání bytu se může vyskytovat ve všech
druzích domu, jejichž vlastníkem je soukromá osoba; jedná se
o bezplatné užívání bytu v domě, který patří příbuzným nebo
jiným blízkým osobám.
Byt nájemní je byt užívaný na základě nájemní smlouvy,
dekretu. Jako byty nájemní se uvedou i byty lidových bytových
družstev - LBD, pokud dosud nebyly převedeny do osobního
vlastnictví, byty podnikové, vojenské aj. Jako nájemní označí byt
i osoba, která bydlí v podnájmu - v pronajatém bytě. Nájemní
byty mohou být i v rodinných domcích, resp. celý rodinný domek
může být jako nájemní.
Byt člena stavebního bytového družstva se vyznačí u
družstevního bytu (pouze SBD po roce 1959), pokud dosud
nedošlo k převodu bytu do vlastnictví. Mezi byty družstevní patří
i byty postavené družstevně v nájemních bytových domech např. půdní vestavba.
Byt člena družstva nájemců založeného v průběhu
privatizace se vyznačí u bytu, jehož uživatel je členem nebo
účastníkem družstva, společnosti s ručením omezeným nebo
akciové společnosti, která vznikla v procesu privatizace domu.
V katastru nemovitostí je jako vlastník domu zapsána právnická
osoba (družstvo, s.r.o., a.s.). Nepatří sem žádné byty v
osobním´vlastnictví, tj. takové, kdy jsou v katastru nemovitostí
zapsáni jejich majitelé, a to ani tehdy, když tito majitelé posléze
vytvořili právnickou osobu za účelem správy nemovitostí.
4. PLOCHA BYTU
Plocha bytu se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech. Údaje se
zapisují zprava.
Kuchyň - uvádí se plocha kuchyně i kuchyňského koutu.
Jestliže je byt tvořen jedinou místností - obytnou kuchyní, zapíše
se její plocha do této položky.
Obytné místnosti (bez kuchyně) - uvádí se součet ploch
obytných místností s plochou 4 m2 a více.
Ostatní prostory bytu - uvede se součet ploch příslušenství,
předsíně, spíže, komory apod.; nezapočítává se půda, sklep,
balkón, plochy schodiště.
Místnosti bytu vyčleněné k obchodním nebo pracovním účelům
se nezahrnují do položky “obytné místnosti”, ale zahrnou se do
položky “ostatní prostory bytu”.

5. POČET OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ (BEZ KUCHYNĚ)
Uvede se samostatně počet obytných místností o velikosti 4 7,9 m2 a počet obytných místností o velikosti 8 a více m2 .
Jestliže je byt tvořen jedinou místností - obytnou kuchyní, zapíší
se nuly.
Místnosti bytu vyčleněné k obchodním nebo pracovním účelům
(k vykonávání zaměstnání) se do počtu obytných místností
nezapočítávají.
6. POLOHA BYTU
U bytu ve dvou podlažích se uvede nižší. V případě bytu v
podkroví se podkroví považuje za další řádné poschodí.
Suterén, sklep se uvede u bytu, jehož podlaha je pod úrovní
terénu.
Přízemí a 1. poschodí se vyznačí u bytu v dvoupodlažním
rodinném domku.
7. PLYN
Používání plynových tlakových lahví se nepovažuje za vybavení
bytu plynem a uvádí se jako “bez plynu”.
9. TEPLÁ VODA
Jiný nebo kombinovaný zdroj uvedou např. domácnosti, které
využívají k ohřevu vody v zimním období ústřední nebo etážové
topení a v letním období jiný zdroj.
10. PŘEVLÁDAJÍCÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo
byt nebo umístěným v místnosti k tomu určené včetně sklepa v
rodinném domě s jedním bytem. Jako ústřední s kotelnou
v domě se označí i etážové topení, jestliže kotel etážového
topení je umístěn sice v bytě, ale ve zvláštní místnosti určené
pouze k tomuto účelu (týká se rodinného domu).
Etážové vytápění je topení zřízené pouze pro jeden byt, je
napojeno na jeden tepelný zdroj a je obsluhováno uživatelem
bytu přímo. Etážové s kotlem v bytě se uvede v případech, kdy
je kotel umístěn např. v kuchyni, v předsíni, v koupelně.
11. ENERGIE POUŽÍVANÁ K VYTÁPĚNÍ
Energie z kotelny mimo dům se vyznačí v případech, kdy dům
je napojen na dálkové ústřední topení nebo blokovou kotelnu.
V ostatních případech se vyznačí hlavní (převažující) energie,
resp. druh paliva používaný k vytápění.
Ostatní zahrnuje např. sluneční, větrnou energii, bioplyn a jiné samostatně neuvedené druhy paliv.
14. POČET OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
17. OSOBNÍ POČÍTAČ
Služební automobily nebo počítače se uvádějí v případech, kdy
mohou být využívány členy domácnosti i k soukromým účelům.
Naopak např. osobní počítač, který je umístěn v bytě, ale je
využíván výlučně jako pracovní pomůcka pro výkon zaměstnání,
nelze považovat za vybavení domácnosti.

Vysvětlivky k Domovnímu listu jsou uvedeny na zadní straně tiskopisu. Domovní list vyplňují vlastníci nebo správci domů.

