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7 důvodů, proč se sčítat 

 

1. Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem 

Sčítání pomůže nám všem zjistit, kolik nás je, jak a kde žijeme, na jaké úrovni. Poskytne údaje 

o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, o domácnostech, úrovni 

bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. Tyto údaje jsou nezbytné pro tvorbu a změny penzijního 

systému, systému vzdělávání či zdravotní péče, ale také bytové a dopravní politiky. Takto vzájemně 

provázané údaje se nedají zjistit žádným jiným způsobem.  

 

2. Zjistíme, kolik financí můžeme získat z veřejných rozpočtů  

Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a krajům přístup k finančním prostředkům jak ze státního rozpočtu   

výpočet podílu na výnosu z některých daní, tak z evropských zdrojů – bez aktuálních dat se nedá žádost 

podat. Jsou součástí nejrůznějších studií a expertiz. Informace vyplývající ze sčítání slouží také jako 

podklad pro přerozdělování rozpočtových prostředků krajům a obcím. 

 

3. Zapojíme se do celosvětového programu  

Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů, které koordinuje 

OSN. Poprvé v historii se jednotně uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států Evropské unie, což 

umožní vytvořit zcela srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých členech. 

 

4. Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života  

Sčítání poskytne budoucím generacím obraz doby, ve které žijeme, a nám dává přehled o dobách 

minulých. Díky historickým výsledkům sčítání máme nyní přesnou představu o tom, jak žili naši předkové – 

jaké bylo osídlení, jaké byly rodiny, jak se měnil bytový a domovní fond, jaká byla kvalita bydlení, jak se 

vyvíjelo socioekonomické složení populace. Sčítání prováděli před tisíci lety v Číně či v Egyptu, později 

v Římské říši i ve středověku. Přesný a detailní obraz naší doby zanecháme také my našim potomkům.  

 

5. Získáme informace o dalším vývoji populace 

Z výsledků sčítání vychází i prognózování očekávaného počtu obyvatel, tzv. demografické projekce. 

Nemusíme se však obávat, že údaje o naší individuální situaci budou poskytnuty komukoli. S daty se 

pracuje vždy v takové podobě, aby nebylo možné identifikovat konkrétní osobu, dům nebo byt. Při sčítání 

nám jde o celek, nikoli o jednotlivce.  
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6. Budeme mít podle čeho se rozhodovat  

Výsledky sčítání jsou velmi důležité a slouží jako podklad pro rozhodování například v oblasti územního 

rozvoje, sociální politiky, bydlení, dopravy atd. Mohou být oporou při rozhodování o investičních záměrech, 

podnikatelé poznávají strukturu svých stávajících i potenciálních nových trhů s produkty a službami, mohou 

pomoci i při rozvoji integrovaných záchranných systémů. Mapují život menšin i sociálních skupin, které 

potřebují pomoc ze strany státu či samosprávy. S výsledky pracují vědecké instituce i vysoké školy. A údaje 

ze sčítání jsou také velmi důležitým zdrojem informací na mezinárodní úrovni.  

 

A důvod navíc… 

Neberte to jako útok na vaše práva, ale povinnost poskytnout požadované údaje formou vyplnění sčítacích 

formulářů stanovuje zákon a plyne to ze závazků, které má ČR jako člen Evropské unie. Především ale 

pomůžete celé společnosti. 

 


