
Sčítání je ve finále.  
Zbývá už jen několik posledních dní !

Povinnost se sečíst ukládá zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů  
v roce 2021.

Chcete se na něco zeptat?
Navštivte web, napište nebo zavolejte!

Děkujeme všem, kteří se už sečetli online nebo odevzdali 
listinný formulář. Pokud jste tak ještě neučinili, musíte  
to stihnout do 11. května!

Nezapomeňte odevzdat listinný sčítací formulář
Převzali jste si listinný sčítací formulář a ještě jste ho neodevzdali? Vyplněný formulář 
vložte do odpovědní obálky, kterou jste obdrželi, a vhoďte do kterékoliv poštovní 
schránky nebo odevzdejte na kontaktních místech sčítání. Adresy zjistíte na
informační lince 253 253 683 nebo na webu scitani.cz/kontaktnimisto.

Stále se můžete sečíst na webu scitani.cz
Online sčítání je bezpečné, snadné a ušetříte tím čas. Formulář lze vyplnit z počítače, 
tabletu či mobilu. Může vám s tím pomoci i někdo z rodiny nebo blízkých.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Do 11. 5. 2021



Už jste se sečetli?
Sčítání 2021 končí 11. května!

Povinnost se sečíst ukládá zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů  
v roce 2021.

Chcete se na něco zeptat?
Navštivte web, napište nebo zavolejte!

Děkujeme všem, kteří se už sečetli online nebo odevzdali 
listinný formulář. Pokud jste tak ještě neučinili, neodkládejte 
to na poslední chvíli.

Nezapomeňte odevzdat listinný sčítací formulář
Převzali jste si listinný sčítací formulář a ještě jste ho neodevzdali? Vyplněný formulář 
vložte do odpovědní obálky, kterou jste obdrželi, a vhoďte do kterékoliv poštovní 
schránky nebo odevzdejte na kontaktních místech sčítání. Adresy zjistíte na
informační lince 253 253 683 nebo na webu scitani.cz/kontaktnimisto.

Stále se můžete sečíst na webu scitani.cz
Online sčítání je bezpečné, snadné a ušetříte tím čas. Formulář lze vyplnit z počítače, 
tabletu či mobilu. Může vám s tím pomoci i někdo z rodiny nebo blízkých.
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