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Výrazný, jasný a variabilní
vizuální styl SLDB 2011
Jednotný vzhled sčítání má zásadní vliv na jeho přijetí a vnímání ze všech
zúčastněných stran. Proto byla veřejné soutěži a následné přípravě materiálů
věnována mimořádná pozornost.

Nejlepší ve veřejné
soutěži

Značka spolehlivě
komunikuje

Autorem loga, barevnosti a celkového jednotného vizuálního stylu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je
MgA. Jan Kolář ze studia KOLARGRAFIK.
Vzešel jako vítěz z veřejné soutěže, pořádané Českým statistickým úřadem na konci léta 2009,
z celkem 196 přijatých návrhů.

Značka je navržena jako variabilní
symbol, vytvořený ze základních
cílových objektů sčítání: člověka
a domu nebo bytu. V druhé „vrstvě“ v sobě značka obsahuje také
zaškrtnutí v dotazníku, matematické znaménko krát, součet pod
čarou a římskou číslici 11.
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Značka jako celek působí podobně jako řeč čísel výrazným a jasným dojmem, zároveň však obsahuje prvek lidskosti a hravosti.

Od webové stránky
po dopisní obálku
Vizuální styl samozřejmě není jen
samotná značka, v komplexním souhrnu jej tvoří logo, písmo, typografie,
barva, rozměry, design a další.

Jednotný vzhled sčítání vychází
z celkové myšlenky a pojetí tohoto
výjimečného statistického projektu,
měl by ji co nejpřesněji vyjadřovat
a předávat dál.

Vizuální styl zahrnuje všechny materiály a informační cesty, kterými sčítání komunikuje
s laickou i odbornou veřejností
i se svými zaměstnanci. Udává
vzhled internetových stránek, prezentací, grafů, administrativních
tiskovin, formulářů, tiskových
zpráv, průkazů sčítacích komisařů, hlavičkového papíru, obálek,
desek, drobných propagačních
předmětů, informačních letáků,
plakátů apod.

To vše graficky zpracované
v jednotném stylu s použitím loga přesně a jednoznačně definuje
tzv. grafický manuál. Údaje v něm
obsažené jsou pro všechny uživatele závazné. Manuál kodifikuje
přesnou podobu prvků i přesný
způsob jejich použití.

Mgr. Helena Koláčková
odbor elektronických prezentací

Priority při sčítání z důvodu bezpečnosti občanů
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, jsou

informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakéko-

nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravu-

liv třetí strany.

jeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních

Skenování a zpracování do elektronické podoby

norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování

Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabez-

osobních údajů získaných při sčítání.

pečeného skenovacího centra.

„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi
důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky před

Archivace a vyhodnocení výsledků

samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních specia-

Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným

listů,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze

Ochrana sběru dat

zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má dvě

Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena

děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou

jiným způsobem.

školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje ani
jaké má rodné číslo.

Osobní předání sčítacímu komisaři

Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speci-

Sčítacími komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají

álně zabezpečených objektech a budou skartovány specializovanou firmou,

zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s nakládáním

která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního

s osobními údaji.

úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové for-





Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod

speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem.



K dopravě vyplněných

formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude
s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.

muláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi ČSÚ počítá s tím,
že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku.
„Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu,“ doplňuje

On-line vyplnění na internetu

Iva Ritschelová. „Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu

Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat mini-

nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit.“

mální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line
odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané
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