verze 02

Formulář pro domácnost
Pro všechny osoby, které bydlí v jednom bytě
či jakémkoli jiném typu obydlí

Vážení účastníci Sčítání 2021,
Sčítání 2021 je zdroj jinak nedostupných informací o životě
v naší zemi. Vaše odpovědi mohou významně ovlivnit
další rozvoj České republiky. Výsledky jsou široce
využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb.

S ohledem na protiepidemická opatření byl způsob
odevzdání formuláře upraven následovně:
Jak odevzdat vyplněný formulář?
Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte
na kontaktním místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho
jednoduše vhodíte do poštovní schránky. Obálku s logem
Sčítání 2021 získáte společně s formulářem od sčítacího
komisaře nebo na kontaktním místě. Má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma. Odevzdat
vyplněný formulář je třeba do 11. 5. 2021.

VZ
OR

Pro smysluplnost Sčítání 2021 je naprosto zásadní,
abychom se sečetli všichni do jednoho. I proto je účast
povinná ze zákona. Zveřejňovat se však budou pouze
hromadné výsledky bez vztahu ke konkrétním osobám.

Časté dotazy

Vyplňte
dejte
a odevz
. 2021
do 11. 5

Mohu Vás ujistit, že se žádná individuální data
sbíraná pro statistické účely nikomu dalšímu zásadně
nepředávají. Český statistický úřad je výhradním
správcem poskytnutých osobních údajů a přijal
důkladná opatření k jejich ochraně. Zabezpečení
sčítání odpovídá zákonům naší země i předpisům EU
a využívá nejmodernější technologie pro ochranu dat.
Děkuji Vám za účast a věřím, že se sečteme raz dva!

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.,
předseda Českého statistického úřadu

Kde získat nový formulář?
Nový formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání. Nacházejí se na vybraných
pobočkách České pošty a krajských správách Českého
statistického úřadu. Adresy zjistíte na scitani.cz/kontaktnimisto
nebo infolince 840 30 40 50.
Existuje návod na vyplnění?
Základní pokyny k vyplnění jsou přímo ve formuláři. Podrobné
návody na vyplnění všech částí formuláře najdete na webu
scitani.cz/formular. Případně volejte infolinku 840 30 40 50
nebo pište na dotazy@scitani.cz.
Komu je formulář určený?
Formulář je určený všem, a to i dočasně nepřítomným,
kteří spolu bydlí a dosud se nesečetli během online sčítání.

Vaše soukromí
je v bezpečí

Správcem poskytnutých osobních údajů je výhradně Český
statistický úřad. Tyto údaje zpracovává zabezpečeným
způsobem na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní
úpravou na ochranu a zpracování osobních údajů, a to jen
po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti najdete na scitani.cz.

Co ti, kteří se sečetli přes internet (online)?
Jestliže se celá domácnost sečetla online, listinný formulář
vůbec nevyplňuje.
Pokud se online sečetl pouze někdo z domácnosti, při vyplnění
listinného formuláře uveďte všechny údaje o bydlení a domácnosti
A1–A13 na stranách 2 až 5. Osoby sečtené online označte křížkem
v seznamu osob v otázce A10 na straně 4. Otázky B1–B16
od strany 6 pak vyplňte jen za ty osoby, které se online nesečetly.
Musí každý vyplnit formulář samostatně?
Formulář může vyplnit i jedna osoba za celou domácnost.
Kdo vyplňuje za nezletilé a omezené ve svéprávnosti?
Za nezletilé nebo ve svéprávnosti omezené osoby jsou povinni
vyplnit údaje zákonní zástupci.
Je povinné odpovědět na všechny otázky?
Je povinné odpovědět na všechny otázky vždy podle pokynů
ve formuláři (např. některé údaje vyplňují jen osoby, kterým
je 15 a více let, apod.). Výjimkou jsou pouze otázky na národnost (B9)
a náboženskou víru (B10), u nich odpověď není povinná.

Chcete se na něco zeptat?

Navštivte web, napište nebo zavolejte!
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

Vyplňujte dle stavu k 26. 3. 2021.

Pro výsledky sčítání je důležité, aby všichni vyplnili údaje ke stejnému okamžiku. Veškeré údaje vyplňte podle stavu k datu
26. března 2021 (přesněji podle stavu k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021), pokud není u otázek uvedeno jinak.

Pište černě nebo modře.

Správnou odpověď zakřížkujte.

Vyplňujte propiskou.

Chybné odpovědi začerněte.

Použijte prosím černou nebo modrou, aby stroje
dokázaly zapsané údaje dobře rozpoznat.

Tam, kde se vybírá z více položek, označte svoji volbu
křížkem. Jestliže není uvedeno jinak, zakřížkujte vždy jen
jednu možnost.

Proč propiskou? Fixy by se mohly prosáknout,
inkoust rozmazat, tužky a černé pastelky buď nejsou
vidět, nebo píší tlustě.

Když uděláte křížek do špatného pole nebo napíšete
špatné písmenko, políčko nepřepisujte, ale zcela zaškrtejte.
Pak odpovězte správně.

Pište jen platné názvy.

1. patro

VZ
OR

Přízemí

Jména obcí a států se občas mění. Vy ale pište jejich
názvy tak, jak se jmenovaly k 26. 3. 2021. A stejně
postupujte i u názvů krajů a okresů.

Čísla zarovnávejte vpravo.

Na některých místech se uvádějí číselné údaje.
Jestliže je polí na zapsání čísla víc, než využijete,
napište číslo vpravo, pokud není uvedeno jinak.

Užívejte velká
tiskací písmena.

Plocha bytu

2. patro

m2

Zapisujte pouze
do určených polí.

Když všichni vyplní formuláře Do každého pole patří jen jedno
velkými tiskacími písmeny
písmeno včetně háčků a čárek,
podle vzoru, který jsme
případně jedna číslice nebo jiný
připravili, výsledky Sčítání
znak. Mimo bílá pole nepište nic.
Rodinadřív.
Pospíšilových:
2021 budou k dispozici
Stroje čtou jen to, co je uvnitř.
Bydlí v rodinném domkuMějte
na okraji
Prahy.na paměti.
to prosím
Maminka (účetní na katastrálním úřadu), tatínek
(podnikatel v oblasti kamionové dopravy, kancelář má
Nebojte
se(studuje
zkracovat.
přímo
doma), syn
na Vysokém učení technickém
U
dlouhých
textů
používejte
zkratky,
ale nepištedcera
mimo(týdně
textová pole. Při strojovém zpracování se čte jen to, co je v bílém poli.
v Brně, formulář za sebe vyplnil
přes internet),
dojíždí na internát Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě). S rodinou bydlí babička (od maminky),
která se sem nastěhovala před půlrokem (pobírá důchod,
nakupuje si a vaří si jídlo samostatně). Papírový
formulář za všechny vyplnila maminka.
Začněte prosím vyplněním informací o Vašem obvyklém bydlišti k 26. 3. 2021 .

A1 Kde bydlíte?
Uveďte místo svého obvyklého bydliště, tj. kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost.
(Toto místo nemusí být shodné s adresou Vašeho trvalého pobytu uvedenou v dokladech.)

3, 2, 1...
Sčítáme!

V ČR, uveďte adresu
Ulice

Číslo popisné / Číslo orientační

Případně číslo evidenční

Obec
PSČ
V jiném státě, uveďte stát

Přejděte na bod A2
Po vyplnění
adresy
Přejděte na bod
A10 bydliště
(Pokuddle
bydlíte v jiném státě, otázky A2 až A9 není nutné vyplňovat.)
pokynu přejděte k vyplnění údajů
o bydlení, tedy k otázce A2 „Vyberte
typ Vašeho obydlí / způsob
bydlení”.
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ÚDAJE O BYDLENÍ
Odpovědi vztahujte k Vašemu obvyklému bydlišti uvedenému v A1 ; stav k 26. 3. 2021
A2 Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.
Byt je uzavřený soubor místností, případně jedna místnost,
které splňují požadavky na bydlení a jsou k bydlení určeny.
Byt v domě (rodinném, bytovém, škole aj.)
Rekreační objekt (např. chata)
Nezkolaudovaný dům,
Rodina
nouzové obydlí, přístřeší
bydlí ve vlastním
Mobilní/pohyblivé obydlí
rodinném domě
(např. maringotka, obytná loď, karavan)
na okraji Prahy.
Ubytovací zařízení
(např. ubytovna, domov pro seniory)

.

A5 V jakém patře se byt nachází?
Vyberte patro domu, na němž se nacházejí (hlavní) vstupní
dveře do bytu. V případě bytu v podkroví se podkroví
považuje za další řádné patro.
Rodinný
Suterén, sklep
4. patro
dům má přízemí
Přízemí
5. patro
a patro, hlavní vchod se
1. patro
6. patro nachází v přízemí.

Přejděte
na bod A3
Přejděte
na bod A10

2. patro

7. patro

3. patro

Vyšší patro, uveďte

A6 Je do bytu zaveden plyn?
Rozhodující je zavedení plynové přípojky do bytu;
nezáleží na tom, zda plyn aktivně užíváte či ne.

A3 Bydlíte ve vlastním, v pronajatém, nebo jinak?
Vyberte právní důvod užívání bytu.

Ano, z veřejné sítě
Ano, z domovního/lokálního zásobníku

Byt v osobním vlastnictví a obývaný vlastníkem

Pouze plynové tlakové lahve

Byt patřící družstvu a obývaný členem družstva

Ne, byt je bez přívodu plynu

VZ
OR

Byt ve vlastním domě a obývaný vlastníkem

Bezplatné užívání bytu, ve kterém jeho vlastník
obvykle nebydlí (např. bydlení v bytě příbuzných)

A7 Je do bytu zaveden přívod vody?

Byt nájemní/pronajatý, ve kterém jeho vlastník
obvykle nebydlí

Ano, z veřejné sítě

Ano, ze soukromého zdroje vody (např. studna)

Jiný důvod užívání bytu

A4

Ano, současně z veřejné sítě i soukromého zdroje vody

A4a Jaká je plocha bytu?
Nezapočítávejte plochu terasy, balkonu, lodžie
(ani zasklené), neobyvatelných sklepů nebo půdy.
Plocha bytu

m2

Ne, vodovod je mimo tento byt v domě
Ne, byt i celý dům jsou bez vodovodu

Z
 aokrouhlete
na celé číslo.

A8 Jaký je převažující způsob vytápění bytu?
Ústřední dálkové (s kotelnou mimo dům,
zpravidla pro více domů)

A4b Kolik má byt obytných místností?
Obytná místnost je místnost určená k bydlení,
např. ložnice, obývací nebo dětský pokoj apod.
Obytnou místností není samostatná kuchyň, WC,
koupelna, předsíň, komora, půda, sklep, balkon,
terasa, schodiště nebo obecně místnost s plochou
menší než 4 m².

Ústřední domovní (s kotelnou/kotlem v domě,
zpravidla pro více bytů)
Ústřední s vlastním zdrojem/kotlem pouze pro tento byt
Lokální topidla / kamna v jednotlivých místnostech
(vč. akumulačních, WAW, přímotopů a krbů)
Jiný

1 místnost

2 místnosti

A9 Jaký zdroj energie / druh paliva je používán k vytápění
bytu? Vyberte jeden hlavní a případné doplňkové zdroje.

3 místnosti

Hlavní

4 místnosti

5 místností

Nakupované teplo (z kotelny mimo dům)

Více než 5 místností, uveďte počet místností

Zemní plyn (ze sítě)

Jiné druhy plynu (LPG, CNG, bioplyn
aj.)
Hlavním
druhem paliva pro
Elektřina
vytápění je zemní plyn
(ze sítě), jako doplňková paliva
Uhlí, koks, uhelné brikety
jsou používány kotel na dřevo
Dřevo, dřevěné brikety, biomasa
a solární kolektory.

A4c Je součástí bytu kuchyň nebo kuchyňský kout?
Kuchyň jako samostatná místnost

Kuchyňský kout – součást jiné místnosti

Byt je bez kuchyně i kuchyňského koutu

Dřevěné pelety
Kapalná paliva (topné oleje, nafta aj.)

Tip pro vyplňování:
Do čtverců patří pouze křížky, do obdélníků
zapisujte číslice nebo písmena.

Tepelné čerpadlo
Solární kolektory
Jiný (rekuperace aj.)
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Doplňkové

ÚDAJE O DOMÁCNOSTI
A10 Uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě/obydlí k 26. 3. 2021 .
Včetně osob, které se sečetly již během online sčítání přes internet – tyto osoby označte křížkem, např.
Doporučujeme uvést nejprve sebe, pak ostatní dospělé osoby a poté děti.
OSOBA 1

Uveďte sebe

Osoba 1 sečtena online.

maminka

Příjmení
Jméno
Osoba 1 sečtena online

Rok narození
OSOBA 2

tatínek

Příjmení
Jméno
Osoba 2 sečtena online

Rok narození
OSOBA 3

syn

Syn
vyplnil formulář
za sebe na koleji v Brně
přes internet.

VZ
OR

Příjmení
Jméno

Osoba 3 sečtena online

Rok narození
OSOBA 4

dcera

Příjmení
Jméno

Osoba 4 sečtena online

Rok narození
OSOBA 5

babička

Příjmení
Jméno

Osoba 5 sečtena online

Rok narození

Pokud bydlí společně více než pět osob, pak ještě potřebujete Dodatečný formulář pro domácnost.
Obdržíte ho od sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě.

Pořadí/číslování osob z bodu A10 dodržujte prosím při vyplňování všech dalších údajů.

A11 Hospodaří všechny osoby uvedené v bodě A10 společně?
Společné hospodaření znamená, že osoby společně sdílejí náklady zejména na jídlo nebo provoz domácnosti (běžné např. v rodině).
Do společně hospodařící domácnosti patří i děti nebo jiné závislé osoby,
V doměkteré v ní žijí, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají.
Společným hospodařením naopak není pouhé společné hrazení
nákladů
na bydlení (např. spolubydlící v pronajatém bytě, pokud jinak
jsou dvě hospodařící
každý z nich hospodaří, zajišťuje si jídlo samostatně).domácnosti: 1. rodina (maminka,
tatínek a děti) a 2. babička, která
Ano
Přejděte na bod A13
hospodaří samostatně.
Přejděte na bod A12
Ne
Bydlím sám/sama

Přejděte na vyplnění údajů na str. 6 – OSOBA 1 (body A12 a A13 nevyplňujte)

A12 Zapište do polí na řádcích čísla těch osob, které hospodaří společně.
Zapište všechny osoby uvedené v bodě A10 , každou osobu pouze jedenkrát (= do jedné z hospodařících domácností).
1. hospodařící domácnost tvoří:

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

2. hospodařící domácnost tvoří:

OSOBA

OSOBA

OSOBA

OSOBA

3. hospodařící domácnost tvoří:

OSOBA

OSOBA
Babička
OSOBA
OSOBA
(Osoba 5) si nakupuje
a vaří si jídlo samostatně
OSOBA
(tedy hospodaří zvlášť).

OSOBA

4. hospodařící domácnost tvoří:
5. hospodařící domácnost tvoří:

OSOBA

Když se ví, kolik dětí je jen s 1 rodičem
a kolik seniorů je samo, lépe se plánují
školky i domovy důchodců.
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A13 Uveďte vztahy mezi všemi osobami uvedenými v bodě A10 .
Dodržujte stejné číslování osob, tj. OSOBA 1 v bodu A10 je OSOBOU 1
i zde atd. Vyplňují se vztahy ke všem předchozím osobám, tedy u druhé
osoby vztah k první, u třetí osoby vztah k první a druhé a tak dále.
tatínek
Označte křížkem, čím je OSOBA 2 pro
OSOBU
1

Označte křížkem, čím je OSOBA 3 pro

maminka

OSOBU OSOBU
1
2

Manželem/kou,
partnerem/kou

Manželem/kou,
partnerem/kou

Synem, dcerou
Otcem, matkou
Bratrem, sestrou

Jestli si nevíte rady, podívejte
se na scitani.cz/formular.
Čeká Vás tam návod!

Synem, dcerou
Zápis v tabulce
znamená, že Osoba 2 (v našem
příkladu tatínek) je pro Osobu 1
(maminka) manželem.

Otcem, matkou
Bratrem, sestrou
Vnukem, vnučkou

Prarodičem

Prarodičem

Zetěm, snachou

Zetěm, snachou

Partnerem/kou
dcery/syna

Partnerem/kou
dcery/syna

Tchánem, tchyní

Tchánem, tchyní

Jinou příbuznou
osobou

Jinou příbuznou
osobou

Jinou nepříbuznou
osobou

Jinou nepříbuznou
osobou

VZ
OR

Vnukem, vnučkou

babička

Označte křížkem, čím je OSOBA 4 pro

Označte křížkem, čím je OSOBA 5 pro

OSOBU OSOBU OSOBU
2
3
1

Manželem/kou,
partnerem/kou

Manželem/kou,
partnerem/kou

Synem, dcerou

Synem, dcerou

Otcem, matkou

Otcem, matkou

Bratrem, sestrou

Bratrem, sestrou

Vnukem, vnučkou

Vnukem, vnučkou

Prarodičem

Prarodičem

Zetěm, snachou

Zetěm, snachou

Partnerem/kou
dcery/syna

Partnerem/kou
dcery/syna

Tchánem, tchyní

Tchánem, tchyní

Jinou příbuznou
osobou

Jinou příbuznou
osobou

Jinou nepříbuznou
osobou

Jinou nepříbuznou
osobou
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OSOBU OSOBU OSOBU OSOBU
1
2
3
4
a
nk
i
k
n
m
era
íne
sy
ma
dc
tat

Zápis v tabulce
znamená, že Osoba 5 (v našem
příkladu babička) je matkou Osoby 1
(maminka), tchyní Osoby 2 (tatínek)
a prarodičem Osoby 3 (syn)
Otázky B1 aažOsoby
B16 4 (dcera).
se dále vyplňují jen
za osoby, které se nesečetly
přes internet (online).

OSOBA 1 – 1. část údajů

maminka

B1 Příjmení
B2 Jméno
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
B3a Rodné číslo

NEBO B3b Typ dokladu

U trojmístných čísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.

Občanský průkaz

Cestovní pas

Číslo dokladu

Datum narození
Stačí uvést buď pouze
rodné číslo (v otázce B3a), nebo (DD/MM/RRRR)
všechny požadované údaje v otázcePohlaví
Muž
Žena
B3b (tj. typ a číslo osobního dokladu,
datum narození a pohlaví).
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Přejděte na bod B5

Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021

Ve stejné obci na jiné adrese

Přejděte na bod B5

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

VZ
OR

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021

Pište názvy
platné k 26. 3. 2021!

Přejděte na bod B6

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B6 Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.

Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole

Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně 6letého
a 8letého gymnázia)
Střední nebo vyučení (bez maturity)

Žádné

Dvě

Čtyři

Jedno

Tři

Pět

Více, uveďte
počet dětí

B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Český

Polský

Ukrajinský

Úplné střední všeobecné (s maturitou)

Slovenský

Německý

Vietnamský

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou

Romský

Ruský

Znakový jazyk

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
absolvování dvou a více oborů středních škol

Jiný, uveďte jaký

Pomaturitní studium

Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Bakalářské (Bc., BcA.)

B9

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.

Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Jedná
se o nepovinný
Každý uvede
podle
společnost,
ke které
se hlásíte). Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo údaj.
svého rozhodnutí.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Nápověda k otázce na straně 16.

Jedná
– nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
seVěřící
o nepovinný
údaj. Každý uvede podle
svého rozhodnutí.
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Bez náboženské víry

OSOBA 1 – 2. část údajů
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)

Přejděte na bod B12

Na rodičovské dovolené
Nezaměstnaní, hledající zaměstnání
Ve starobním/invalidním důchodu
S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Děti předškolního věku
Žáci, studenti, učni

Na
poslední stránce
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny
či zisku?
formuláře
najděte a zde
opište kód a část názvu odvětví,
Ano
Ne
Přejděte k instrukci nad bodem B14
ve kterém působí Váš
zaměstnavatel.
B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
V případě dvou nebo více zaměstnání nebo podnikání vyplňte podle hlavního. Kód a odvětví či jeho část najdete na straně 16.

VZ
OR

Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)

Kód

Odvětví

B13 Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci). V případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.

Uveďte
Zde
Otázky B14 až B16 vyplňují: P
 racující (vč. pracujících
studentů)
– podle místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
adresu,
na které
co nejvýstižněji
Nepracující studenti
a žáci
– podleto
místa
školy
pracujete
(nemusí
být adresa
napište, jakou práci
Ostatní osoby tyto otázky
sídlanevyplňují.
zaměstnavatele).
vykonáváte.
B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .

Pracujete na home office či studujete distančně

adresu z důvodu protiepidemických opatření?
Na jinou adresu v ČR, než je adresa obvyklého bydliště A1 . Uveďte
z domova
Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho,
zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po
skončení protiepidemických
opatření,
či nikoliv. Pokud již teď
Případně
číslo evidenční
víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle
adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat,
že se po skončení epidemie distanční výuka přesune
z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto
případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Ulice

Číslo popisné / Číslo orientační

Obec
PSČ

Okres

Do jiného státu, uveďte stát

Mám zaměstnání bez stálého pracoviště

B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
nebo do školy z obvyklého bydliště A1 ?
5x týdně a častěji
1x–4x týdně

Přejděte na bod B16

B16 Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
cestu do práce nebo školy?
Další
K nejdelší
ke zbytku cesty
části cesty
(vyberte nejvýše 2)
(vyberte 1)

Pravidelně, ale méně než 1x týdně

Automobil, který řídím

Dojíždím/docházím zcela nepravidelně

Automobil, který neřídím

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
ale z jiného místa

Městská hromadná doprava (MHD)

Autobus (kromě MHD)
Zapisujte odpovědi pouze
do vyznačených polí. Usnadníte
tím strojové zpracovaní.
A za to Vám patří dík!

Vlak
Motocykl
Jízdní kolo
Jiný
Žádný (pouze pěšky)
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Tatínek každý
den zaveze maminku
na zastávku.

OSOBA 2 – 1. část údajů

tatínek

B1 Příjmení
B2 Jméno
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
B3a Rodné číslo

NEBO B3b Typ dokladu

U trojmístných čísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.

Občanský průkaz

Cestovní pas

Číslo dokladu
Datum narození
(DD/MM/RRRR)

Pohlaví

Muž

Žena

B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Přejděte na bod B5

Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021

Ve stejné obci na jiné adrese

Přejděte na bod B5

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

VZ
OR

Okres
Kraj

Tatínek
po narození bydlel
V jiném státě, uveďte stát
v Praze, tj. ve stejné obci
jako nyní.
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021

Pište názvy
platné k 26. 3. 2021!

Přejděte na bod B6

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B6 Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.

Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole

Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně 6letého
a 8letého gymnázia)
Střední nebo vyučení (bez maturity)

Žádné

Dvě

Čtyři

Jedno

Tři

Pět

Více, uveďte
počet dětí

B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Český

Polský

Ukrajinský

Úplné střední všeobecné (s maturitou)

Slovenský

Německý

Vietnamský

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou

Romský

Ruský

Znakový jazyk

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
absolvování dvou a více oborů středních škol

Jiný, uveďte jaký

Pomaturitní studium

Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Bakalářské (Bc., BcA.)

B9

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.

Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Jedná
se o nepovinný
Každý uvede
podle
společnost,
ke které
se hlásíte). Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo údaj.
svého rozhodnutí.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Nápověda k otázce na straně 16.

Jedná
– nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
seVěřící
o nepovinný
údaj. Každý uvede podle
svého rozhodnutí.
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Bez náboženské víry

OSOBA 2 – 2. část údajů
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

Přejděte na bod B12
Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)
Na rodičovské dovolené
Nezaměstnaní, hledající zaměstnání
Ve starobním/invalidním důchodu

S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Děti předškolního věku
Žáci, studenti, učni

Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Ano

Ne

Přejděte k instrukci nad bodem B14

VZ
OR

B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
V případě dvou nebo více zaměstnání nebo podnikání vyplňte podle hlavního. Kód a odvětví či jeho část najdete na straně 16.
Kód

Odvětví

B13 Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci). V případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.

Otázky B14 až B16 vyplňují: P
 racující (vč. pracujících studentů) – podle místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.

B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .

Na jinou adresu v ČR, než je adresa obvyklého bydliště A1 . Uveďte adresu

Tatínek
Ulice
pracuje z domova;
má sídlo firmy
svou / Číslo orientační
Čísloa popisné
kancelář v místě svého
bydliště.
Obec
PSČ

Případně číslo evidenční

Okres

Do jiného státu, uveďte stát

Mám zaměstnání bez stálého pracoviště

Přejděte na bod B16

B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
nebo do školy z obvyklého bydliště A1 ?
5x týdně a častěji
1x–4x týdně

Pravidelně, ale méně než 1x týdně

Dojíždím/docházím zcela nepravidelně

B16 Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
cestu do práce nebo školy?
Další
K nejdelší
Ponecháno
ke zbytku cesty
části cesty
prázdné. Tatínek má
(vyberte nejvýše 2)
(vyberte 1)
kancelář přímo doma, kde
má i sídlo své firmy. Automobil, který řídím
Automobil, který neřídím

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
ale z jiného místa

Městská hromadná doprava (MHD)
Autobus (kromě MHD)

Podívejte se, jak důkladně chráníme
všechny Vaše osobní údaje.
Více na scitani.cz.

Vlak
Motocykl
Jízdní kolo
Jiný
Žádný (pouze pěšky)
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OSOBA 3 – 1. část údajů

syn

B1 Příjmení
B2 Jméno

Formulář s údaji za
Osobu 3 (syn) ponechán prázdný.
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje
B3b.
Syn
vyplnil formulář pouze za sebe
na koleji v Brně přes internet, proto jeho
B3a Rodné číslo
NEBO B3b Typ dokladu
podrobné osobní údaje do listinného
U trojmístných čísel za lomítkem
sčítacího formuláře znovu
Číslo dokladu
ponechte poslední pole prázdné.
neuvádíme.
Datum narození

Občanský průkaz

Cestovní pas

(DD/MM/RRRR)

Pohlaví

Muž

Žena

B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Přejděte na bod B5

Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021

Ve stejné obci na jiné adrese

Přejděte na bod B5

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

VZ
OR

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021

Pište názvy
platné k 26. 3. 2021!

Přejděte na bod B6

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B6 Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.

Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole

Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně 6letého
a 8letého gymnázia)
Střední nebo vyučení (bez maturity)

Žádné

Dvě

Čtyři

Jedno

Tři

Pět

Více, uveďte
počet dětí

B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Český

Polský

Ukrajinský

Úplné střední všeobecné (s maturitou)

Slovenský

Německý

Vietnamský

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou

Romský

Ruský

Znakový jazyk

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
absolvování dvou a více oborů středních škol

Jiný, uveďte jaký

Pomaturitní studium

Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Bakalářské (Bc., BcA.)

B9

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.

Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
Nápověda k otázce na straně 16.

B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte). Nepovinný údaj.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
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Bez náboženské víry

OSOBA 3 – 2. část údajů
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

Přejděte na bod B12
Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)
Na rodičovské dovolené
Nezaměstnaní, hledající zaměstnání
Ve starobním/invalidním důchodu

S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Děti předškolního věku
Žáci, studenti, učni

Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Ano

Ne

Přejděte k instrukci nad bodem B14

VZ
OR

B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
V případě dvou nebo více zaměstnání nebo podnikání vyplňte podle hlavního. Kód a odvětví či jeho část najdete na straně 16.
Kód

Odvětví

B13 Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci). V případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.

Otázky B14 až B16 vyplňují: P
 racující (vč. pracujících studentů) – podle místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.

B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .

Na jinou adresu v ČR, než je adresa obvyklého bydliště A1 . Uveďte adresu

Ulice

Číslo popisné / Číslo orientační

Případně číslo evidenční

Obec
PSČ

Okres

Do jiného státu, uveďte stát

Mám zaměstnání bez stálého pracoviště

B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
nebo do školy z obvyklého bydliště A1 ?
5x týdně a častěji
1x–4x týdně

Přejděte na bod B16

B16 Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
cestu do práce nebo školy?
K nejdelší
Další
části cesty
ke zbytku cesty
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)

Pravidelně, ale méně než 1x týdně

Automobil, který řídím

Dojíždím/docházím zcela nepravidelně

Automobil, který neřídím

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
ale z jiného místa

Městská hromadná doprava (MHD)
Autobus (kromě MHD)

Správně vyplněné údaje o Vašem
vzdělání i práci mohou přispět
ke zlepšení školství a situace
na pracovním trhu.

Vlak
Motocykl
Jízdní kolo
Jiný
Žádný (pouze pěšky)

11

OSOBA 4 – 1. část údajů

dcera

B1 Příjmení
B2 Jméno
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
B3a Rodné číslo

NEBO B3b Typ dokladu

U trojmístných čísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.

Občanský průkaz

Cestovní pas

Číslo dokladu
Datum narození
(DD/MM/RRRR)

Pohlaví

Muž

Žena

B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Přejděte na bod B5

Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021

Ve stejné obci na jiné adrese

Přejděte na bod B5

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

VZ
OR

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021

Pište názvy
platné k 26. 3. 2021!

Přejděte na bod B6

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B6 Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.

Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole

Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně 6letého
a 8letého gymnázia)
Střední nebo vyučení (bez maturity)

Žádné

Dvě

Čtyři

Jedno

Tři

Pět

Více, uveďte
počet dětí

B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Český

Polský

Ukrajinský

Úplné střední všeobecné (s maturitou)

Slovenský

Německý

Vietnamský

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou

Romský

Ruský

Znakový jazyk

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
absolvování dvou a více oborů středních škol

Jiný, uveďte jaký

Pomaturitní studium

Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Bakalářské (Bc., BcA.)

B9

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.

Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Jedná
se o nepovinný
Každý uvede
podle
společnost,
ke které
se hlásíte). Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo údaj.
svého rozhodnutí.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Nápověda k otázce na straně 16.

Jedná
– nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
seVěřící
o nepovinný
údaj. Každý uvede podle
svého rozhodnutí.
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Bez náboženské víry

OSOBA 4 – 2. část údajů
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

Přejděte na bod B12
Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)
Na rodičovské dovolené
Nezaměstnaní, hledající zaměstnání
Ve starobním/invalidním důchodu

S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Děti předškolního věku
Žáci, studenti, učni

Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Ano

Ne

Přejděte k instrukci nad bodem B14

VZ
OR

B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
Dcera je
V případě dvou nebo více zaměstnání nebo podnikání vyplňte podle
hlavního.
a odvětví či jeho část najdete na straně 16.
studentkou
(aKód
nepracuje).
Proto dle pokynu nevyplňuje otázky
B12 a B13 a údaje o dojížďce B14–B16
souladu
pokynem
B13 Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou práci). Vvyplňuje
případě vdvou
nebosvíce
zaměstnání či podnikání vyplňte
dle místa, kde má školu.
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.
Kód

Odvětví

Otázky B14 až B16 vyplňují: P
 racující (vč. pracujících studentů) – podle místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.

B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .

Na jinou adresu v ČR, než je adresa obvyklého bydliště A1 . Uveďte adresu

Ulice

Číslo popisné / Číslo orientační

Případně číslo evidenční

Obec
PSČ

Okres

Do jiného státu, uveďte stát

Mám zaměstnání bez stálého pracoviště

Přejděte na bod B16

B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
nebo do školy z obvyklého bydliště A1 ?
5x týdně a častěji
1x–4x týdně

B16 Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
cestu do práce nebo školy?
K nejdelší
Další
části cesty
ke zbytku cesty
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)

Pravidelně, ale méně než 1x týdně

Automobil, který řídím

Dojíždím/docházím zcela nepravidelně

Automobil, který neřídím

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
ale z jiného místa

Městská hromadná doprava (MHD)

Autobus (kromě MHD)
Máte otázky? Dcera
Veškeré
informace
každé
pondělízjistíte
na scitani.cz.
Případně
volejte
840 a30vrací
40 50
odjíždí z domova na internát
nebose
navštivte
kontaktní
místa
Sčítání
2021.
v pátek. Do školy pak dochází pěšky

Vlak
Motocykl
Jízdní kolo

z internátu (žádný dopravní
prostředek nepoužívá).

Jiný
Žádný (pouze pěšky)
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OSOBA 5 – 1. část údajů

babička

B1 Příjmení
B2 Jméno
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
B3a Rodné číslo

NEBO B3b Typ dokladu

U trojmístných čísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.

Občanský průkaz

Cestovní pas

Číslo dokladu
Datum narození
(DD/MM/RRRR)

Pohlaví

Muž

Žena

B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Přejděte na bod B5

Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021

Ve stejné obci na jiné adrese

Přejděte na bod B5

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

VZ
OR

Okres
Kraj

V jiném státě, uveďte stát

B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021

Pište názvy
platné k 26. 3. 2021!

Přejděte na bod B6

V jiné obci v ČR, uveďte kde
Obec

Okres
Kraj

Babička se narodila
v Gottwaldovském kraji.
Jeho současný název
je Zlínský kraj.

V jiném státě, uveďte stát

B6 Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.

Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole

Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně 6letého
a 8letého gymnázia)
Střední nebo vyučení (bez maturity)

Žádné

Dvě

Čtyři

Jedno

Tři

Pět

Více, uveďte
počet dětí

B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Český

Polský

Ukrajinský

Úplné střední všeobecné (s maturitou)

Slovenský

Německý

Vietnamský

Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s maturitou

Romský

Ruský

Znakový jazyk

Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
absolvování dvou a více oborů středních škol

Jiný, uveďte jaký

Pomaturitní studium

Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Bakalářské (Bc., BcA.)

B9

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.

Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Jedná
se o nepovinný
Každý uvede
podle
společnost,
ke které
se hlásíte). Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo údaj.
svého rozhodnutí.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Nápověda k otázce na straně 16.

Jedná
– nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
seVěřící
o nepovinný
údaj. Každý uvede podle
svého rozhodnutí.
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Bez náboženské víry

OSOBA 5 – 2. část údajů
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

Přejděte na bod B12
Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)
Na rodičovské dovolené
Nezaměstnaní, hledající zaměstnání
Ve starobním/invalidním důchodu

S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Děti předškolního věku
Žáci, studenti, učni

Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Ano

Ne

Přejděte k instrukci nad bodem B14

VZ
OR

B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
V případě dvou nebo více zaměstnání nebo podnikáníBabička
vyplňte podle
je ve hlavního. Kód a odvětví či jeho část najdete na straně 16.
starobním důchodu a už
Kód
Odvětví
nepracuje. Protože nepatří ani
mezi pracující ani mezi studující,
B13 Uveďte své současné zaměstnání (vykonávanou
práci).
případě
dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
dle pokynu
jižVzbytek
otázek
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad,
tiskař-dělník,
ředitelka hotelu, finanční analytik apod.
nevyplňuje.

Otázky B14 až B16 vyplňují: P
 racující (vč. pracujících studentů) – podle místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.

B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.

Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .

Na jinou adresu v ČR, než je adresa obvyklého bydliště A1 . Uveďte adresu

Ulice

Číslo popisné / Číslo orientační

Případně číslo evidenční

Obec
PSČ

Okres

Do jiného státu, uveďte stát

Mám zaměstnání bez stálého pracoviště

B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
nebo do školy z obvyklého bydliště A1 ?
5x týdně a častěji
1x–4x týdně

Přejděte na bod B16

B16 Jaký dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
cestu do práce nebo školy?
K nejdelší
Další
části cesty
ke zbytku cesty
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)

Pravidelně, ale méně než 1x týdně

Automobil, který řídím

Dojíždím/docházím zcela nepravidelně

Automobil, který neřídím

Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
ale z jiného místa

Městská hromadná doprava (MHD)
Autobus (kromě MHD)

Hlídejte si čas.
Nejpozději do 11. 5. 2021
odevzdejte vyplněný formulář.

Vlak
Motocykl
Jízdní kolo
Jiný
Žádný (pouze pěšky)
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NÁPOVĚDA
K BODU B6 – Nejvyšší ukončené vzdělání: Osoby, které získaly vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci nebo soukromé vzdělávací instituci
neakreditované ministerstvem školství, uvádějí odpovídající stupeň vzdělání ve vzdělávacím systému ČR, je-li vzdělání uznáváno za rovnocenné.
Základní vzdělání: Uvedou i osoby, které dokončily zvláštní, praktickou, speciální základní nebo dřívější měšťanskou či občanskou školu nebo pracovní
stupeň pomocné školy, dále absolventi odborných učilišť se zvlášť upravenými učebními plány jednotlivých oborů středních škol.
K BODU B12 – Odvětví ekonomické činnosti: Určuje se podle hlavního druhu ekonomické činnosti zaměstnavatele (předmětu podnikání). Např.
„85 Školství“ uvedou všichni zaměstnanci školy – učitel, sekretářka, ale i pracovníci údržby, úklidu, školní jídelny apod., nejsou-li zaměstnanci firmy, která
škole poskytuje tyto služby. Naopak např. kuchařka zaměstnaná ve firmě, která pro školu vaří, uvede „56 Stravování“.

KÓDY A NÁZVY ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI
Zemědělství, lesnictví, těžba
01 Zemědělství, myslivost
02 Lesnictví a těžba dřeva
03 Rybolov a chov ryb
05 Těžba a úprava uhlí
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Těžba a úprava kamene, písku aj.
09 Podpůrné činnosti při těžbě

38
39
41
42

Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
12 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafin. ropn. produktů
20 Výroba chemických látek a přípravků
21 Farmaceutická výroba
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba a zprac. skla, keram., porcelánu,
kamene, stav. materiálů a výrobků
24 Výroba a hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kov. konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektron., měř., opt.,
komunik. zařízení, spotřeb. elektroniky
27 Výroba elektrických zařízení (vč. rozvodných
a kontrol., spotřebičů pro domácnost,
baterií a akumulátorů, opt. a el. kabelů aj.)
28 Výroba ost. strojů a zařízení (např. zeměd.,
obráb., pro těžbu a prům. výrobu, zdvih.
zařízení, čerpadel, ložisek, převodů,
ruč. nářadí s motorem aj.)
29 Výroba motor. vozidel (vč. jejich motorů,
dílů a přísluš.), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních
prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zprac. průmysl (výroba bižut.,
hraček, hud. nástrojů, sport. potřeb atd.)
33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

Obchod, doprava, logistika,
ubytování a stravování
45 Obchod s motor. vozidly (vč. dílů a přísl.),
opravy a údržba motor. vozidel
46 Velkoobchod a zprostř. velkoobchodu
47 Maloobchod
49 Pozemní a potrubní doprava
50 Vodní doprava
51 Letecká doprava
52 Skladování a vedl. činnosti v dopravě
(nakl. a vykl. zboží, provoz a správa silnic,
parkovišť, terminálů – nádraží, letiště,
překladiště, údržba dopr. zařízení aj.)
53 Poštovní a kurýrní činnosti
55 Ubytování
56 Stravování a pohostinství

71 Architektonické a inženýrské činnosti
a poradenství (projektování, konstrukční
návrhy, geologický průzkum, činnosti
geodetické, kartografické, meteorologické
aj.); technické zkoušky a analýzy
(chem., fyz. aj.), certifikace
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama, průzkum trhu aj.
74 Ostatní profesní, vědecké a tech.
činnosti (návrhářské, graf., fotograf.,
překlad., odbor. poradenství atd.)
75 Veterinární činnosti

VZ
OR

Sběr a likvidace odpadů, recyklace
Sanace a jiné činnosti související s odpady
Výstavba budov
Inženýrské stavitelství (výstavba silnic,
železnic, inž. sítí, mostů aj. staveb)
43 Spec. stavební činnosti (demolice,
pokrývačské, elektroinstalační, instalatérské
aj. práce, kompletační a dokončovací
práce – omítkářské, sklenářské atd.)

Energetika, voda, odpady, stavebnictví
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla
36 Zásobování vodou
37 Činnosti související s odpadními vodami

Informační a komunikační činnosti
58 Vydavatelské činnosti (vydávání
knih, periodik, softwaru apod.)
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a TV,
zvuk. nahrávky a hudební vydavatelství
60 Tvorba televizních a rozhlasových
programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti IT (programování, správa
počítačového vybavení, poradenství aj.)
63 Informační činnosti (zpracování dat,
hosting, zpravodaj. agentury aj.)
Finance, pojišťovnictví, nemovitosti
64 Peněžnictví a finanční zprostředkování
65 Pojišťovnictví a penzijní financování (kromě
povinného sociálního zabezpečení)
66 Ostatní finanční činnosti (řízení a správa
fin. trhu, cenné papíry, správa fondů aj.)
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a techn. činnosti
69 Právní, účetnické a auditorské
činnosti; daňové poradenství
70 Poradenství a služby pro podniky v oblasti
řízení, marketingu, HR, komunikace aj.
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Administrativní a podpůrné činnosti
77 Pronájem a leasing
78 Soukromé zprostředkování zaměstnání
79 Činnosti cestovních agentur a kanceláří,
rezerv., prův., inf. aj. služby v cest. ruchu
80 Soukr. bezp. agentury, pátrací činnosti
81 Úklidové činnosti, provoz objektů; úprava
krajiny
82 Admin. aj. podpůrné činnosti pro podnikání
(call centra, balicí služby, veletrhy aj.)

Veřejná správa, vzdělávací,
zdrav. a sociál. služby
84 Státní správa, samospráva, obrana,
sociální zabezpečení, veřejný pořádek
a bezpečnost, spravedlnost a soudnictví,
nápravná zařízení, protipožární ochrana
85 Školství, vzdělávání
86 Zdravotnictví
87 Sociální péče v zařízeních
88 Ambulantní a terénní sociální služby

Kulturní, zábav. a rekreač. činnosti
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91 Činnost knihoven, archivů, muzeí,
bot. a zool. zahrad, přír. rezervací,
provoz a ochrana památek
92 Činnosti heren, kasin a sáz. kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Ostatní činnosti a služby
94 Činnosti prof., polit., spol., kult., zájm.
organizací, církví a náb. organizací,
odbor. svazů, hnutí aj. sdružení
95 Opravy počítačů a výrobků pro
osobní potřebu a pro domácnost
96 Ostatní osobní služby (čištění oděvů,
kadeřn., kosmet. aj.), pohřebnictví
97 Práce domácího personálu (hlídání
dětí, výpomoc v dom., osobní
řidič, správce domu ap.)
98 Produkce výrobků a služeb
pro vlastní potřebu
99 Činnosti mezinár. organizací
(OSN, EU, Svět. banka ap.)

