
Sčítání lidu, domů a bytů 
 

Nejenom Josef a Marie, o kterých vypráví Lukášovo evangelium, ale i my všichni budeme 
mít už brzy co do činění se sčítáním lidu. Rozhodným dnem bude půlnoc z 25. na 26. března. I 
když jako správní křesťané budeme v tu hodinu už dávno spát, vyplníme k tomuto okamžiku 
formulář, který má svůj význam i pro církev. V jedné z předtištěných kolonek objevíte dotaz: 
„Náboženská víra“. Správnou odpovědí pak bude přesný název církve. Upozorňujeme, že naše 
církev se jmenuje Církev bratrská. 
 

Přesto, že se jedná o nepovinný údaj, je už předem jasné, že výsledné součty budou 
zpracovávat nejenom média, ale i státní orgány. Příslušnost k Církvi bratrské mohou uvést 

nejenom její řádní členové. Prosíme proto všechny její členy, ale i přátele, hosty či sympatizanty 
(včetně dětí, dorostenců i mládežníků), aby své sympatie či vztah k CB neopomněli uvést, neboť 
poskytnutá data mají pro Církev bratrskou mnohem větší než jen symbolický význam.  
 

Údaje o jednotlivých osobách podléhají velmi přísné zákonné ochraně, nesmějí být 
zveřejňovány, ani komukoliv sdělovány, pracuje se pouze s anonymními výsledky. Proto také 
doufáme, že letošní sčítání bude i směrem k budoucím maminkám mnohem přívětivější, než to 
biblické a všem ovečkám v CB nakonec poslouží k vzájemnému prospěchu a rozšíření možností 
služby lidem kolem nás. 
 

 
 

 

 

A ještě poznámka… 

„Náboženská víra“ je údaj, který se stane podkladem pro rozhodování státních a 
veřejných institucí. Jeho důležitost je proto pro církve značná. Český statistický úřad 
(ČSÚ) k tomu uvádí: „Údaje o náboženském vyznání obyvatel se využívají zejména k 
vyhodnocování dlouhodobé koncepce uspořádání vztahu mezi státem, církvemi a 
náboženskými společnostmi i pro hodnocení náboženské svobody v České republice. 
Tyto údaje využívají dále ke své činnosti nejen jednotlivé církve a náboženské 
společnosti, ale i další nevládní organizace, sociologická pracoviště aj.“ Ze získaných 
údajů provádí ČSÚ analýzu územního rozmístění věřících osob, určuje základní trendy 
vývoje nejpočetněji zastoupených církví a zaznamenává změny postojů obyvatelstva k 
otázce náboženství. Na výsledek se odvolává například Česká televize při sestavování 

programového schématu a v případě, že počet lidí hlásících se ke křesťanství je malý 
nebo velmi malý, dostávají se programy pro tuto cílovou skupinu na horší pozice ve 
vysílacích časech (např. přesun Křesťanského magazínu z nedělního odpoledne na sobotu 
apod.). 

 


