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A. hlavní činnost

1.

únor 2010

Uveďte prosím Vaši pracovní aktivitu v jednotlivých měsících minulého roku a v současnosti. V případě, že jste v měsíci
pracoval(a) na částečný úvazek, vyznačte do hlavní činnosti jeden z kódů 1 až 3 a zatrhněte políčko v řádku částečný úvazek.

leden 2010
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částečný úvazek
souběžné činnosti
B. zaměstnanec
C. samostatně činný(-á)
D. žák, učeň, student
(denní studium)
důchody a sociální dávky
E. starobní důchod
F.

invalidní důchod

G. rodičovský příspěvek
C1K. Kontrolní součet za tab. C1
Pracovní aktivita - hlavní činnost
1 zaměstnanec

6 žák, učeň, student (denní studium)

2 samostatně činný(-á)

7 ve starobním důchodu

3 na placené mateřské dovolené

8 v invalidním důchodu

4 na rodičovské dovolené

9 v domácnosti, péče o děti nebo
péče o blízkou osobu

5 nezaměstnaný(-á)

0 ostatní ekonomicky neaktivní

███

CT1 Na základě odpovědí na otázku C1A
zaškrtněte odpovídající možnost.
1. v C1A odpověděl v posledním
sloupci kódy 1 až 3

→ C13

2. v C1A odpověděl v posledním
sloupci kódem 5

→ C2

3. v C1A odpověděl v posledním
sloupci kódy 4, 6 až 9 nebo 0

→ C4

Nezaměstnaní

Bývalé hlavní zaměstnání
C9

C2

Jak dlouho jste nezaměstnaný(-á)?

1.

méně než 1 rok

2.

1 rok a déle

C3

Jste evidován(a) na úřadu práce a pobíráte podporu
v nezaměstnanosti?

1.

jsem evidován(a) a pobírám podporu

2.

jsem evidován(a) a nepobírám podporu

3.

nejsem evidován(a)

počet měsíců

Jaké bylo Vaše poslední ukončené hlavní zaměstnání
(profese)? Popište prosím co nejpodrobněji práci,
kterou jste vykonával(a).

→ dvoumístný kód KZAM:
→ dvoumístný kód CZ-ISCO:

Nepracující
C4

Vykonával(a) jste během posledních 7 dní nějakou
placenou práci nebo podnikatelskou činnost,
i kdyby se jednalo pouze o jednu hodinu?

1.

ano, pravidelnou činnost

2.

ano, jednorázovou činnost

3.

ne

C5

Hledal(a) jste v posledních 4 týdnech práci?

1.

ano

2.

ne, vyřizuji založení vlastní firmy

3.

ne, mám již sjednané zaměstnání
a nejpozději do 3 měsíců do něj nastoupím

C10 Jaké postavení jste měl(a) ve svém posledním hlavním
zaměstnání?
1.

zaměstnanec

2.

společník, jednatel s.r.o.

3.

osoba samostatně výdělečně činná
se zaměstnanci
osoba samostatně výdělečně činná
bez zaměstnanců

4.
5.

→ C8

4.

ne, z jiných důvodů

C6

Jakým způsobem jste v uplynulých 4 týdnech hledal(a) práci?
ano
nabídka pracovních míst na úřadu práce

2.

žádost o místo přímo u zaměstnavatele

3.

pomoc zprostředkovatelské agentury

4.

dotaz u příbuzných a přátel

5.

inzerce na internetu nebo v novinách

6.

účast na pohovoru, zkouškách či testu

7.

čekání na výsledek žádosti o místo
nebo na výsledek konkurzu

8.

jiný aktivní způsob hledání

C7

Jste připraven(a) nastoupit do zaměstnání během 2 týdnů?

1.

ano

pomáhající rodinný příslušník

C11 Jaký typ pracovní smlouvy jste měl(a) ve svém posledním
hlavním zaměstnání?
1.

smlouva na dobu neurčitou

2.

smlouva na dobu určitou

3.

dohoda o pracovní činnosti nebo
o provedení práce

4.

práce bez smlouvy

ne

1.

→ C13

C12 Měl(a) jste ve svém posledním hlavním zaměstnání
nějaké podřízené zaměstnance?
1.

ano

2. ne

C13 Kdy jste nastoupil(a) do svého prvního řádného
zaměstnání, popř. začal(a) podnikat?
první zaměstnání v roce
C14 Kolik let jste od té doby odpracoval(a)?

2.

ne

C8 Byl(a) jste už někdy zaměstnán(a) nebo jste podnikal(a)?
(Mělo by se jednat o pravidelnou činnost trvající alespoň
6 měsíců.)
1.

ano

2.

pracuji ve svém prvním zaměstnání

→ C13

3.

ne

→ C25

počet roků
TAZATEL: Pokud respondent odpověděl v otázce C4 kódem 2
(ano, jednorázovou činnost) nebo kódem 3 (ne), přejděte na
otázku C24, jinak pokračujte následující otázkou.

CK2. Kontrolní součet za otázky C2, C9, C13 a C14

C15 Jaké je Vaše současné hlavní zaměstnání (profese)?
Popište prosím co nejpodrobněji práci, kterou vykonáváte.
(Pokud máte více zaměstnání, popište to, ve kterém
odpracujete nejvíce hodin.)

CI Identifikační údaje

Současné hlavní zaměstnání
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C20 Kolik lidí má místní jednotka firmy nebo organizace, v níž
pracujete? (Do počtu zahrňte také sebe.)

→ dvoumístný kód KZAM:
→ dvoumístný kód CZ-ISCO:
C16 Popište hlavní činnost místní jednotky firmy
nebo organizace, kde pracujete.

1.

10 a méně osob: přesně

2.

11 až 19 osob

3.

20 až 49 osob

4.

50 a více osob

nevím přesně

C21 Kolik hodin odpracujete ve svém zaměstnání/podnikání
nebo při práci pro rodinnou firmu? Uveďte prosím obvyklý
počet hodin týdně. (U zaměstnanců se zahrne
i neplacená práce přesčas.)
→ dvoumístný kód CZ-NACE:

hlavní zaměstnání
další zaměstnání (přichází-li v úvahu)

C17 Jaké postavení máte ve svém současném hlavním
zaměstnání?
1.

zaměstnanec

2.

společník, jednatel s.r.o.

TAZATEL: Pokud je součet odpracovaných hodin v předchozí
otázce C21 menší než 30 hodin, pokračujte následující otázkou
C22, jinak přejděte na otázku C23.

3.

osoba samostatně výdělečně činná
se zaměstnanci
osoba samostatně výdělečně činná
bez zaměstnanců

C22 Uveďte důvod, proč pracujete méně než 30 hodin týdně.

4.
5.

→ C20

pomáhající rodinný příslušník

C18 Jaký typ pracovní smlouvy máte ve svém zaměstnání?

1.

vlastní nemoc nebo invalidita

2.

chtěl(a) bych pracovat více hodin,
ale nemohu najít práci na plný úvazek

3.

studium nebo proškolování

1.

smlouva na dobu neurčitou

4.

nechci pracovat více hodin

2.

smlouva na dobu určitou

5.

péče o děti nebo jiné osoby

3.

dohoda o pracovní činnosti nebo
o provedení práce

6.

počet hodin za všechna moje zaměstnání
je považován za plný úvazek

4.

práce bez smlouvy

7.

jiné důvody

C19 Máte ve svém současném zaměstnání nějaké podřízené
zaměstnance?
1.

ano

2. ne
CK3. Kontrolní součet za otázky C15, C16, C20 a C21

C23 Změnil(a) jste od 1.1.2010 své hlavní zaměstnání?
Pokud ano, uveďte měsíc a rok ukončení předchozího
zaměstnání. (V případě více změn uveďte poslední.)
1.

ano
měsíc

2.

C24 Proč jste změnil(a) své předchozí zaměstnání,
resp. ukončil(a) své poslední zaměstnání?

██

ne

████

rok

→ C25

TAZATEL: Na otázku C24 odpovídá také respondent, který
pracoval (C8 kód 1), ale nemá současné hlavní zaměstnání
(C15 až C21 není vyplněné).
`

1.

získání nebo hledání lepšího místa

2.

konec zaměstnání na dobu určitou

3.

donucen(a) k odchodu zaměstnavatelem
(propuštění z práce, uzavření firmy atd.)

4.

prodej nebo uzavření vlastní či rodinné firmy

5.

potřeba pečovat o děti nebo o blízkou osobu

6.

přestěhování kvůli zaměstnání partnera
nebo z důvodu sňatku

7.

vlastní nemoc nebo invalidita

8.

všechny ostatní důvody (odchod do starobního
nebo předčasného důchodu, změna bydliště,
další studium, rozhodnutí žít z úspor atd.)

PŘÍJMY ZA ROK 2010
Příjmy ze závislé činnosti
C25 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce příjem ze závislého pracovního poměru? Vedle příjmu z hlavního pracovního poměru
uveďte případný příjem z dalších pracovních poměrů, prací na dohody a ostatních jednorázových a příležitostných prací.
1.

2.

ano

ne

→ C32

C26 Uveďte prosím, kolik činil v minulém kalendářním roce Váš hrubý, resp. čistý příjem ze zaměstnání (dle uvedených položek).
Můžete uvést buď pravidelný měsíční příjem (průměrný) nebo celkový roční příjem zahrnující i veškeré příplatky a mimořádné příjmy.
počet měsíců
hlavní
pracovní poměr

hrubý
čistý

další
pracovní poměr

hrubý
čistý

Kč

počet měsíců

Kč

M
R
M
R

dohoda(-y)
o provedení práce

hrubý

R

dohoda(-y)
o pracovní činnosti

hrubý

R

C27 Obdržel(a) jste v minulém kalendářním roce některou
z následujících položek jako příjem navíc?
- náhrada za přesčasy; 13. a 14. plat; mimořádné
odměny, prémie; podíly na výsledku hospodaření firmy,
bonusy; příplatek na dovolenou, příspěvek FKSP;
odstupné; spropitné; jiné platby (ošatné, diety, provize atd.)
1.

ano

→ C28

2.

ne

→ C29

C28 Pokud jste nezahrnul(a) některou z těchto položek do výše
uvedených příjmů, uveďte prosím hrubou, resp. čistou částku
těchto dodatečných plateb za celý minulý kalendářní rok.
hrubá
částka v Kč
čistá
všechny platby jsou již zahrnuty
CK4. Kontrolní součet za otázky C23, C26 a C28

Požitky od zaměstnavatele
C29 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel v minulém
kalendářním roce automobil, dodávku či jiné motorové
vozidlo, které jste mohl(a) využívat i pro soukromé účely?
Pokud ano, uveďte kolik měsíců jste jej využíval(a).
1.

ano, využíval(a) jsem

2.

neposkytoval / nevyužíval(a) jsem

3.

2. stravenky

počet měsíců

ks/měsíc

hodnota jídla /
hodnota stravenky

za cenu

neposkytoval / nevyužíval(a) jsem

C31 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel některé další výhody
a nepeněžní služby, ať už zdarma nebo za částečnou
úhradu? Odhadněte prosím roční výši (v Kč) těch, které
jste v minulém kalendářním roce využíval(a).
mobilní nebo pevný telefon

2.

jazykové kurzy

3.

příspěvek na benzín, dopravu

4.

slevu na firemní zboží nebo služby

5.

příspěvek na sportovní vyžití,
dovolenou

6.

příspěvek na penzijní nebo životní
pojištění

2.

ano, jako spolupracující osoba

3.

ne

daňové přiznání (ř. 113)
- hrubý zisk/ztráta v Kč
snížený o případný podíl
přerozdělený na spolupracující
osoby

2.

přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
- rozdíl příjmů a výdajů
vykázaný pro ČSSZ

3.

roční účetní závěrka
- hospodářský výsledek

4.

žádný dokument
- vlastní odhad
zisku/ztráty v Kč

hrubý
čistý

C35 Využíval(a) jste opakovaně peněžní prostředky z příjmů
z Vašeho podnikání na soukromé účely, jako např. na
provoz domácnosti či uspokojování běžných osobních
potřeb členů domácnosti?
Pokud ano, uveďte prosím počet měsíců a pravidelné
měsíční částky.
ano

2.

ne

počet
měsíců

měsíční
částka v Kč

C36 Použil(a) jste nějaké peněžní prostředky z příjmů
z Vašeho podnikání na jednorázové výdaje typu dovolená,
školné, zařízení domácnosti, rekonstrukce bytu atd.?
Pokud ano, uveďte prosím součet všech částek použitých
pro domácnost za celý minulý kalendářní rok.
1.

C32 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce nějaké příjmy
ze živnostenského podnikání, zemědělské výroby,
z podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti),
z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci,
umělci, tlumočníci), z podílu společníků veřejné obchodní
společnosti a komplementářů komanditní společnosti
nebo příjmy z autorských práv?
ano

1.

1.

Příjmy z podnikání
a jiné samostatně výdělečné činnosti

1.

→ C37

C34 Jaký byl Váš výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi příjmy
a výdaji) za minulý kalendářní rok?
Vyberte prosím některou z následujících možností
pro vyčíslení Vašich příjmů z podnikání.

závodní stravování

1.

částka v Kč

počet měsíců

C30 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel v minulém
kalendářním roce příspěvky na stravování?
Pokud ano, uveďte prosím počet měsíců, po které jste tyto
příspěvky pobíral(a), jejich počet za měsíc a dále jejich
hodnotu a cenu, za jakou jste je koupil(a).
1.

C33 Uveďte prosím částku rozepsanou na Vaši osobu jako
podíl z úhrnné společné částky.

→ C34

→ C37

ano

2.

ne

celková roční částka v Kč
C37 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce příjmy
za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
jako drobné autorské honoráře nepřesahující 7 000 Kč
měsíčně od téhož plátce?
Pokud ano, uveďte prosím jejich roční úhrn.
1.

ano

2.

ne

celková roční částka v Kč
CK5. Kontrolní součet za otázky C29 až C31, C33 až C37

Ostatní příjmy
C38 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce některé z následujících příjmů, ať už pravidelných nebo jednorázových?
Uveďte prosím vždy čistý celoroční příjem.
neměl(a)
roční částka v Kč
1. příjmy z kapitálového majetku
úroky z účtů v bance, z vkladů a vkladových listů;
podíly na zisku kapitálových společností a družstev, dividendy z akcií;
výnosy z cenných papírů, dluhopisy, obligace; příjmy ze zdrojů v zahraničí
2. příjmy z prodeje
příležitostná domácí samovýroba;
prodej zemědělských výrobků jako přebytků z osobního hospodářství
3. příjmy ze životního pojištění
pojistné plnění pro případ dožití určitého věku nebo v případě úmrtí jiné osoby
4.

příjmy z neživotního pojištění
plnění z jiných druhů pojištění (úrazové, nemovitosti, domácnosti, motor. vozidel atd.)

5.

stipendia, kapesné učňů
prospěchové, sociální i ubytovací stipendium

6.

jiné příjmy
náhrady majetkových křivd (restituce; totální nasazení, PTP); výhry z loterií, sázek,
sportovních a jiných soutěží; dědictví, odstupné za uvolnění bytu;
státní podpora a úroky ze stavebního spoření (pouze v případě jednorázové výplaty)
C38K. Kontrolní součet za tab. C38

Sociální příjmy
C39 Pobíral(a) jste v minulém kalendářním roce některý z uvedených druhů sociálních příspěvků a dávek? Uveďte prosím počet měsíců
pobírání a měsíční částku. U vybraných dávek uveďte také počet dní nemoci, resp. OČR, pokud se jednalo o dobu kratší než 1 měsíc.
počet
počet
nepobíral(a) měsíců
Kč
Kč
měsíců
1.

podpora v nezaměstnanosti rekvalifikace

2.

rodičovský příspěvek

3.

příspěvek na péči

4.

výsluhový příspěvek, odchodné
dávky nemocenského pojištění

5.

nemocenské

počet dní nemoci

6.

ošetřovné

počet dní OČR

7.

peněžitá pomoc v mateřství

8.

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
dávky důchodového pojištění

9.

starobní důchod

10.

vdovský/vdovecký důchod

11.

invalidní důchod

12.

sirotčí důchod

13.

příspěvky pro těžce zdravotně postižené občany
(na opatření zvláštních pomůcek, na úpravu bytu,
na zakoupení a provoz motorového vozidla atd.)

počet dětí

C39K. Kontrolní součet za tab. C39

Daně z příjmu

Penzijní připojištění

C40 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce nějaké zdanitelné
příjmy, ze kterých Vy resp. Váš zaměstnavatel odvádíte daň?
1. ano
2. ne

→ C42

C41 Uplatňujete za rok 2010 u svého zaměstnavatele nebo
ve svém daňovém přiznání nárok na následující úlevy na dani?
1. na vyživované dítě

počet dětí

2. na vyživované dítě ZTP-P

počet dětí

C42 Platil(a) jste si v minulém kalendářním roce příspěvky
na penzijní připojištění?
Pokud ano, uveďte prosím počet měsíců a měsíční částku
Vašich (vlastních) příspěvků v minulém kalendářním roce.
1.

ano

2.

ne

počet
měsíců

měsíční
částka v Kč

C43 Pobíral(a) jste v minulém kalendářním roce pravidelný
důchod z Vašeho penzijního připojištění?
Pokud ano, uveďte prosím počet měsíců a měsíční
částku pobíraného důchodu.
1.

3. na manželku/manžela

ano

2.

ne

počet
měsíců

měsíční
částka v Kč

4. na manželku/manžela, který je držitelem ZTP-P
5. na poživatele invalidního důchodu (1. a 2. stupeň)
6. na poživatele invalidního důchodu (3. stupeň)
7. na držitele ZTP-P
8. na studium

Biografické informace
TAZATEL: Otázky C44 až C46 je nutné vyplnit v první vlně,
dále u přistěhovaných osob, osob narozených v roce 1994
a osob, u kterých došlo ke změně.
C44 Ve které zemi jste se narodil(a)?

9. hodnota daru

1.

ČR (území dnešní ČR)

10. odečet úroků

2.

jiná země:

11. penzijní připojištění
12. životní pojištění

C45 Jaká je Vaše státní příslušnost? Pokud máte dvojí
občanství, uveďte prosím obě.
1. státní příslušnost 1:
ČR

13. členský příspěvek odborů
14. odpočet ztráty

jiná země:
2.

15. další položky podle §34
Poznámky:

státní příslušnost 2:
země:

C46 Jestliže jste pobýval(a) dlouhodobě mimo ČR, uveďte
prosím rok, ve kterém jste se do ČR přistěhoval(a) nebo
vrátil(a).
1.

rok přistěhování

2.

netýká se mě

CK7. Kontrolní součet za otázky C41 až C46

Zdraví
C53 Potřeboval(a) jste během posledních 12 měsíců navštívit
lékaře (kromě zubaře), a přesto jste k němu nešel(-a)?
1. ano, taková situace minimálně jednou
↓
nastala a k lékaři jsem nešel(-a)

C47 Jak celkově hodnotíte svůj zdravotní stav?
1.

velmi dobrý

2.

dobrý

3.

přijatelný

4.

špatný

5.

velmi špatný

2.

ano

2.

ne

1.

C49 Byl(a) jste kvůli zdravotním problémům nejméně po dobu
posledních 6 měsíců omezen(a) v činnostech, které lidé
obvykle dělají?
1.

ano, velmi omezen(a)

2.

ano, omezen(a)

3.

neomezen(a)

C50 Kolikrát jste za posledních 12 měsíců navštívil(a)
praktického lékaře nebo specialistu s výjimkou zubaře
a očního lékaře?

2.
3.

nemohl(a) jsem si to dovolit (příliš drahé,
nehradí pojišťovna)
čekací seznamy, nutnost objednávat se
ve velkém předstihu
nemohl(a) jsem se uvolnit z práce
nebo od péče o děti či jinou osobu

4.

daleké cestování, nebyl vhodný způsob dopravy

5.

strach z lékařů, nemocnic, vyšetření, léčby apod.

6.

chtěl(a) jsem počkat, zda se zdravotní problém
sám nezlepší

7.

neznal(a) jsem žádného dobrého lékaře

8.

z jiného důvodu

Poznámky:

počet návštěv
C51 Potřeboval(a) jste během posledních 12 měsíců navštívit
zubaře, a přesto jste k němu nešel(-a)?
1. ano, taková situace minimálně jednou
↓
nastala a k zubaři jsem nešel(-a)
2.

→ C53

ne, taková situace nenastala

C52 Proč jste k zubaři nešel(-a)? Uveďte hlavní důvod.
1.
2.
3.

→ konec

C54 Proč jste k lékaři nešel(-a)? Uveďte hlavní důvod.

C48 Máte nějakou dlouhodobou nemoc nebo dlouhodobý
zdravotní problém? (Problém, který již trvá nebo bude
trvat 6 a více měsíců.)
1.

ne, taková situace nenastala

nemohl(a) jsem si to dovolit (příliš drahé,
nehradí pojišťovna)
čekací seznamy, nutnost objednávat se
ve velkém předstihu
nemohl(a) jsem se uvolnit z práce
nebo od péče o děti či jinou osobu

4.

daleké cestování, nebyl vhodný způsob dopravy

5.

strach ze zubaře, vyšetření, léčby apod.

6.

chtěl(a) jsem počkat, zda se zdravotní problém
sám nezlepší

7.

neznal(a) jsem žádného dobrého zubaře

8.

z jiného důvodu

Mnohokrát děkujeme za účast na tomto rozhovoru

