
Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Technické 
otázky 1

každý E0101(Okres) Okres

Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Technické 
otázky 1

každý E0103(SO) Číslo sčítacího obvodu

Zadejte číslo mezi 1 a 9999
Technické 
otázky 1

každý E0105(CZOb) Čtvrtletí zařazení SO

Zadejte číslo mezi 1 a 99
Technické 
otázky 1

každý E0107(CisBytu) Pořadové číslo bytu

Zadejte číslo mezi 1 a 6
Technické 
otázky 1

každý E0109(RefTyd) Referenční týden

Zadejte číslo mezi 1 a 53
Technické 
otázky 1

každý E0111(RefTRok) Referenční rok

(automaticky)
Technické 
otázky 1

každý E0113(PocDom) Počet domácností v bytě

Byt nebude šetřen 0
Počet domácností 1-5

Technické 
otázky 1

každý
E0115(CisDomB

)
Pořadové číslo domácnosti v rámci bytu

(automaticky)
Technické 
otázky 1

každý E0117(CisNavD) Pořadí návštěvy domácnosti

Zadejte číslo mezi 1 a 5 1-5
Technické 
otázky 1

každý E0119(PocOD) Počet osob v domácnosti

Domácnost nebude odpovídat 0
Počet osob 1-15

Demogr. otázky 
1

každý
E0201(Osoba(1-

15))
Pořadové číslo šetřené osoby

(automaticky)
Demogr. otázky 

1
každý E0203(Popis) Označení osoby

Zadejte text o délce maximálně 10 znaků
Demogr. otázky 

1
každý E0205(VzOCD) Vztah k osobě v čele domácnosti

Osoba v čele domácnosti 1

Manžel/ka (či životní partner/ka) osoby v čele domácnosti 2

Dítě osoby v čele domácnosti (či jejího 
manžela/manželky, životního partnera/partnerky)

3

Otec nebo matka osoby v čele domácnosti (či jejího 
manžela/manželky, životního partnera/partnerky)

4

Další příbuzný/á 5
Ostatní členové domácnosti 6

Vyřazená osoba 7
Osoba odmítá odpovídat 8

Demogr. otázky 
1

každý E0207(Pohl) Pohlaví šetřené osoby

Muž 1
Žena 2

Demogr. otázky 
1

každý E0209(RodStav) Rodinný stav

Svobodný/á 1
Ženatý/vdaná 2

Ovdovělý/á 3
Rozvedený/á 4

Demogr. otázky 
1

každý E0215(Partner) Pořadové číslo partnera šetřené osoby

Pořadové číslo 1-15
Osoba nežije v této domácnosti 0

Demogr. otázky 
1

každý E0217(Otec)
Pořadové číslo otce šetřené osoby, který žije ve společné 
domácnosti

Pořadové číslo 1-15
Osoba nežije v této domácnosti 0

Demogr. otázky 
1

každý E0219(Matka)
Pořadové číslo matky šetřené osoby, která žije ve 
společné domácnosti
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Pořadové číslo 1-15

Osoba nežije v této domácnosti 0
Demogr. otázky 

1
každý E0225(DatNar) Datum narození šetřené osoby

Zadejte platné datum
Demogr. otázky 

1
E0225 nevyplněna E0227(RokNar) Rok narození

Zadejte číslo mezi 1880 a 2050
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Demogr. otázky 

1
E0225 nevyplněna E0229(Naroz) Měl/a jste již letos narozeniny?

Datum narození spadá do období mezi 1.1. a koncem 
referenčního týdne

1

Datum narození spadá do období od konce referenčního 
týdne a 31.12.

2

Demogr. otázky 
1

každý E0231(ZemNar) Země narození

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Demogr. otázky 

1
E0231 není ČR E0233 Délka pobytu v ČR - uvede se počet let

Zadejte číslo mezi 0 a 99
Demogr. otázky 

1
každý E0235 Státní příslušnost

Zadejte číslo mezi 0 a 99
Demogr. otázky 
1

E0235 v rámci EU 
mimo ČR

E0236 Jaký je druh pobytu respondenta?

Trvalý pobyt 1
Přechodný pobyt 2

Ostatní 3
Demogr. otázky 
1

E0235 mimo EU E0237 Jaký je druh pobytu respondenta?

Trvalý pobyt 1
Dlouhodobý pobyt (nad 1 rok) 2
Pobyt nad 90 dní (do 1 roku) 3

Ostatní 4
Demogr. otázky 

1
každý E0241 Pořadí návštěvy osoby

Zadejte číslo mezi 1 a 5
Demogr. otázky 

1
každý E0243 Druh pobytu respondenta

Osoba žije v šet řené domácnosti  a během referenčního 
týdne byla přítomná

1

Osoba krátkodobě žije v hromadném ubytovacím 
zařízení

2

Osoba krátkodobě žije v jiné domácnosti  na území ČR 
(také jako podnájemník)

3

Osoba krátkodobě žije v jiné domácnosti na území EU 4

Jiné 5
Demogr. otázky 

1
E0243=2 E0245 Typ zařízení

V ubytovacích zařízeních v souvislosti se školou nebo 
učením

1

Ve zdravotnických zařízení 2
V zařízeních poskytujících sociální péči 3

V církevních zařízeních 4
V ubytovnách pro pracující 5

V ubytovnách při zařízeních poskytujících vzdělání či 
školení

6

Ve vojenských zařízeních 7
Jiné (např. vězení) 8

Ekonom. 
postavení

15+ E0301 Ekonomické postavení během referenčního týdne

Osoba vykonávala během referenčního týdne jakoukoliv 
práci za plat, mzdu jiný druh odměny či s cílem dosažení 

zisku (alespoň jednu hodinu, včetně civilní služby a 
nástupu z/na MD do/z práce)?

1

Osoba sice nepracovala, ale měla nějaké zaměstnání 
nebo podnikatelskou činnost, kde však nebyla přítomna 
(včetně civilní služby a žen na MD, které před nástupem 

pracovaly)?

2

Osoba nepracovala v důsledku výluky 3
Ženy na MD (nikoliv na RD!), které před nástupem 

nepracovaly 
4

Osoba patří mezi respondenty, kteří v daném týdnu 
neměli žádné zaměstnání či jinou práci nebo byl/a na 

rodičovské dovolené
6

Ekonom. 
postavení

E0301=2 E0307
Hlavní důvod, proč osoba v referenčním týdnu 
nepracovala

Nepříznivé klimatické podmínky 1
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Nedostatek práce z ekonomických nebo technických 

důvodů
2

Pracovní spor (stávka) 3
Studijní volno nebo školení 4

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 5
Mateřská dovolená 6

Dovolená 7

Náhradní volno (pružná pracovní doba, pracovní smlouva 
stanovující roční počet odpracovaných hodin)

8

Povolání na vojenské cvičení 9
Ostatní důvody (osobní, rodinné apod.) 10

Ekonom. 
postavení

E0301=2 E0313 Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech?

ano 1
ne 2

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0401 Postavení v zaměstnání

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2
E0407(ZamOKE

C)

Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují 
na pracovišti (v provozovně, závodě), kde osoba 
vykonává své hlavní zaměstnání? (Uvede se druh 
činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, služby 
apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který se 
zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0409

Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují 
na pracovišti (v provozovně, závodě), kde osoba 
vykonává své hlavní zaměstnání? (Uvede se druh 
činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, služby 
apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který se 
zpracovává apod.)

Zmáčkněte mezerník a vyberte kód z číselníku - Kód 
OKEČ

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2
E0411(ZamKZA

M)
Jakou práci sám respondent dělá? Uvede se název 
zaměstnání (co konkrétně ve své práci osoba dělá)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Hlavní 

zaměstnání
E0301=1,2 E0413

Jakou práci sám respondent dělá? Uvede se název 
zaměstnání (co konkrétně ve své práci osoba dělá)

Zmáčkněte mezerník a vyberte kód z číselníku - Kód 
KZAM
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Hlavní 

zaměstnání
E0401=1,3,4,5,bla

nk
E0415 Kolik osob pracuje v místě Vašeho pracoviště?

1 osoba 1
2 osoby 2
3 osoby 3
4 osoby 4
5 osob 5
6 osob 6
7 osob 7
8 osob 8
9 osob 9

10 osob 10
11 až 19 osob 11
20 až 49 osob 12
50 a více osob 13

Neví, ale méně než 11 14
Neví, ale více než 10 15

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0417
Okres pracoviště (pokud osoba pracuje v zahraničí, tato 
otázka se nevyplňuje, a v další otázce se uvede stát 
pracoviště 

Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Hlavní 

zaměstnání
E0417 nevyplněna E0419 Stát pracoviště (osoba pracuje v zahraničí)

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Hlavní 

zaměstnání
E0419 vyplněna

E0421(NazZeme
)

Název země

(automaticky)
Hlavní 

zaměstnání
E0419 <>ČR E0422 Obec pracoviště (příp. blízká větší obec)

Hlavní 
zaměstnání

E0419 <>ČR E0423 NUTS 2 pracoviště

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0427
Kdy začal respondent pracovat v současném zaměstnání 
nebo jako samostatně výdělečně činný?

Zadejte platné datum
Hlavní 

zaměstnání
E0301=1,2 E0428 Ve svém hlavním či jediném zaměstnání pracuje na

Plný úvazek  (úplná pracovní doba) 1
Částečný úvazek (zkrácená pracovní doba) 2

Hlavní 
zaměstnání

E0428=2 E0430 Z jakého důvodu pracuje na částečný úvazek?

Absolvuje profesní či školní vzdělávání 1
Ze zdravotních důvodů 2

Pečuje o dítě nebo postiženou osobu 3
Nemůže najít vhodnou práci na plnou pracovní dobu 4

Jiné důvody 5
Hlavní 

zaměstnání
E0401=3,4 E0431 Typ úvazku 

Smlouva na dobu neur čitou 1
Pracovní smlouva na dobu určitou 2

Dohoda (o provedení práce, o pracovní činnosti) 3
Smlouva uzavřená do ukončení vzdělávání (učni, studenti 

na praxi, vědečtí asistenti)
4

Smlouva pouze na zkušební dobu 5
Ostatní 6

Hlavní 
zaměstnání

E0431=2-6 E0433 Důvod, proč osoba pracuje s tímto typem smlouvy

- nemohl/a najít práci s jiným typem smlouvy 1
- nechtěl/a práci s jiným typem smlouvy - tento typ mu/jí 

vyhovuje
2

Hlavní 
zaměstnání

E0431=2-6 E0439
Jaká je celková doba trvání práce na dočasném 
pracovním místě či se smlouvou na dobu určitou? 
Uveďte datum za čátku smlouvy

Zadejte platné datum

Hlavní 
zaměstnání

E0431=2-6 E0441
Jaká je celková doba trvání práce na dočasném 
pracovním místě či se smlouvou na dobu určitou? 
Uveďte datum konce smlouvy

Zadejte platné datum

Hlavní 
zaměstnání

E0439 nebo 
E0441 nevyplněna

E0443
Jaká je celková doba trvání práce na dočasném 
pracovním místě či se smlouvou na dobu určitou?

do 1 měsíce vč. 1
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
od 1 do 3 měsíců vč. 2
od 4 do 6 měsíců vč. 3

od 7 do 12 měsíců vč. 4
od 13 do 18 měsíců vč. 5
od 19 do 24 měsíců vč. 6

od 25 měsíců do 3 let vč. 7
více než 3 roky 8

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0449
Kolik hodin týdně obvykle  odpracuje ve svém hlavním 
(nebo jediném) zaměstnání? Pozn.:Uvede se na jedno 
desetinné místo

Zadejte číslo mezi 0,0-99,0

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0451
Kolik hodin ve svém hlavním (nebo jediném) zaměstnání 
v referen čním týdnu odpracoval/a?Pozn.:Uvede se na 
jedno desetinné místo

Zadejte číslo mezi 0,0-99,0
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Hlavní 

zaměstnání
E0449=00-98 a 
E0451=01-98

E0453
Z jakého důvody se od sebe liší skutečně a obvykle 
odpracované hodiny?

Osoba odpracovala v referenčním týdnu větší po čet 
hodin než obvykle

- nepravidelná pracovní doba (např. turnusová práce) 1

- přesčas 2
- jiné důvody 3

Osoba odpracovala  v referenčním týdnu méně hodin 
než obvykle

- nepříznivé klimatické podmínky 4
- nedostatek práce z techn. nebo ekon. důvodů 5

- stávka 6
- výluka 7

- studijní volno 8

- nepravidelná pracovní doba (např. turnusová práce) 9

- pracovní neschopnost pro nemoc či úraz 10
- mateřská dovolená 11

- ostatní volno z osobních či rodinných důvodů 12
- dovolená na zotavenou 13

- státní svátek nebo den pracovního klidu 14
- nástup nebo změna zaměstnání v průběhu týdne 15

- ukončení zaměstnání uprostřed týdne bez zahájení 
nového

16

- jiné důvody (včetně příchodu a odchodu na RD) 17

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 a 
(00<E0449<40 
nebo E0428=2)

E0459
Přeje si respondent pracovat více hodin než je současný 
počet hodin odpracovaných ve všech jeho zaměstnáních 
dohromady?

Ne 1
Ano, jako druhé  (další) zaměstnání 2

Ano, v jiném hlavním  zaměstnání 3

Ano, ale pouze v rámci stávajícího  hlavního zaměstnání 4

Ano, jakýmkoli  výše uvedeným způsobem  nebo 
kombinací

5

Hlavní 
zaměstnání

E0401=3,4 E0460
Kolik přesčasových hodin odpracoval/a v referenčním 
týdnu?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0
Hlavní 

zaměstnání
E0301=1,2 E0461

Kolik hodin týdně by si přál/a odpracovat celkem ve všech 
zaměstnáních?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1 nebo 
(E0301=2 a 
E0313=1)

E0467
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání doma ?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Hlavní 
zaměstnání

E0401=3,4 a 
(E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1))

E0469
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání na sm ěny?

Pracuji na směny 1
Nikdy nepracuji na směny 2

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1 nebo 
(E0301=2 a 
E0313=1)

E0471
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání večer?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1 nebo 
(E0301=2 a 
E0313=1)

E0473
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání v noci ?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1 nebo 
(E0301=2 a 
E0313=1)

E0475
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání v sobotu ?

Obvykle 1
Někdy 2
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Nikdy 3

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1 nebo 
(E0301=2 a 
E0313=1)

E0477
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého 
hlavního zaměstnání v ned ěli?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Hlavní 
zaměstnání

E0301=1,2 E0483
Hledá si jiné nebo další zaměstnání a 
proč?Pozn.:Odpovědi jsou seřazeny podle priority.

Nehledá  si nové nebo další zaměstnání 1
Hledá si jiné nebo další zaměstnání, protože

- nebezpečí nebo jistota ztráty  či ukončení současného 
hlavního zaměstnání

2

- hledá vedlejší zam ěstnání , aby mohl/a odpracovat více 
hodin než v současném hlavním zaměstnání (typické 

případy hledání vedlejšího zaměstnání)
3

- hledá práci s delší pracovní dobou  než je v 
současném hlavním zaměstnání (změna hlavního 

zaměstnání)
4

- hledá práci s kratší pracovní dobou  než je v 
současném hlavním zaměstnání (změna hlavního 

zaměstnání)
5

- přeje si lepší pracovní podmínky  (např. dosažení 
vyššího výdělku, pracovní doba, doba cestování na 

pracoviště, náplň práce - jedná se o změnu hlavního 
zaměstnání)

6

- současné zaměstnání považuje za přechodné 7
- z jiných důvodů 8

- bez udání důvodu 9
Druhé (další) 
zaměstnání

E0301=1,2 E0501
Měl/a v referenčním týdnu kromě svého hlavního 
zaměstnání ještě druhé zam ěstnání ?

Ne 1
Ano, na dobu neurčitou 2

Ano, na dobu určitou  (včetně práce dočasné a 
příležitostné)

3
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Druhé (další) 
zaměstnání

E0501=2,3 E0503 Jaké je postavení respondenta ve druhém zaměstnání?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

Druhé (další) 
zaměstnání

E0501=2,3
E0505(Zam2OK

EC)

Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují 
na pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonává své 
druhé zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde 
např. o zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, 
které se vyrábějí, materiál, který se zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Druhé (další) 
zaměstnání

E0501=2,3 E0507

Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují 
na pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonává své 
druhé zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde 
např. o zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, 
které se vyrábějí, materiál, který se zpracovává apod.)

Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód 
OKEČ

Druhé (další) 
zaměstnání

E0501=2,3 E0513
Kolik hodin odpracoval/a v referenčním týdnu v rámci 
druhého zam ěstnání ?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0

Předch. prac. 
zkušenost

E0301=3,4,6 E0601

Měl/a někdy nějaké zaměstnání?                                  
pozn.:Čistě příležitostná práce, jako je letní brigáda a 
povinná vojenská služba či civilní služba nejsou 
považovány za zaměstnání

Ano 1
Ne 2

Předch. prac. 
zkušenost

E0601=1 E0603
Kdy ukončil/a své poslední zaměstnání (resp. termín 
odchodu na RD) ?

Zadejte platné datum
Předch. prac. 

zkušenost
E0601=1 a E0111-

E0603<8
E0605 Z jakého důvodu ukončil/a své poslední zaměstnání?

Byl/a propušt ěn/a 1
Dočasné zaměstnání skon čilo 2

Ukončil/a zaměstnání sám/sama z osobních nebo 
rodinných důvodů (péče o domácnost, o nemocného 

člena rodiny, odchod na RD)
3

Ukončil/a zaměstnání ze zdravotních d ůvodů (včetně 
částečných invalidních důchodů)

4

Začal/a studovat 5

Odešel/odešla do předčasného starobního d ůchodu 6

Odešel/odešla  do řádného starobního d ůchodu 7
Odešel/odešla do plného invalidního d ůchodu 8

V souvislosti s nástupem do vojenské nebo civilní 
služby

9

Z jiných důvodů 10
Předch. prac. 

zkušenost
E0601=1 a E0111-

E0603<8
E0607 Postavení osoby v jejím posledním zaměstnání

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

Předch. prac. 
zkušenost

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0609(NezOKE
C)

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se 
provozovaly na pracovišti (v provozovně, závodě), kde 
vykonával/a své poslední zaměstnání? (Uvede se druh 
činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, služby 
apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který se 
zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Předch. prac. 
zkušenost

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0611

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se 
provozovaly na pracovišti (v provozovně, závodě), kde 
vykonával/a své poslední zaměstnání? (Uvede se druh 
činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, služby 
apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který se 
zpracovává apod.)
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód 

OKEČ
Předch. prac. 

zkušenost
E0601=1 a E0111-

E0603<8
E0613(NezKZAM

)
Jakou práci sám respondent dělal? Uvede se název 
zaměstnání (co konkrétně ve své práci dělal)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Předch. prac. 

zkušenost
E0601=1 a E0111-

E0603<8
E0615

Jakou práci sám respondent dělal? Uvede se název 
zaměstnání (co konkrétně ve své práci dělal)

Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód 
KZAM

Hledání zam. E0301=3-6 E0701
Hledal si v posledních čtyřech týdnech nějaké placené 
zaměstnání?

Ano 1
Ne, protože

- práci již našel, ale nástup je stanoven později (do tří 
měsíců)

2

- práci již našel, ale nástup je stanoven později (za více 
než tři měsíce)

3

očekává opětovný nástup do práce (osoby ve výluce) 4

- ze zdravotních důvodů 5
- pečuje o rodinu, je v domácnosti 6

- navštěvuje základní školu 7
- připravuje se v učilišti 8

- studuje na střední škole 9
- studuje na vysoké škole 10

- absolvuje jiný druh vzdělávání 11
- je v předčasném starobním důchodu 12

- je v řádném starobním důchodu 13
- je v invalidním důchodu 14

- domnívá se, že vhodnou práci nenalezne 15
- má jiné důvody 16

- nechce nebo nepotřebuje pracovat 17
- bez udání důvodu 18
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Hledání zam.
E0701=01,02,03 
nebo E0483=02-

09
E0703

Hledá si zaměstnání (případně už našel/la zaměstnání, 
ale nástup je stanoven na pozdější dobu)

jako samostatně výdělečně činný (podnikatel s nebo bez 
zaměstnanců, pomáhající rodinný příslušník)

1

jako zaměstnanec (člen produkčního družstva)
- na plnou pracovní dobu 2

- na plnou pracovní dobu, ale pokud nebude k dispozici, 
přijme i zaměstnání na zkrácenou pracovní dobu

3

- na zkrácenou pracovní dobu, ale pokud nebude k 
dispozici, přijme i zaměstnání na plnou pracovní dobu

4

- na zkrácenou pracovní dobu 5
- neuvedl/a, zda hledá zaměstnání na plnou či částečnou 

pracovní dobu
6

přijme jakoukoliv práci 7

Hledání zam.
E0701=01,02 

nebo E0483=02-
09

E0705 Od kdy si hledá zaměstnání?

Zadejte platné datum

Hledání zam. E0705 nevyplněna E0707 Jak dlouho již hledá zaměstnání?

Dosud nezačal/a 1
méně než 1 měsíc 2

od 1 měsíce do méně než 3 3
od 3 měsíců do méně než 6 4

od 6 měsíců do méně než 12 5
od 12 měsíců do méně než 18 6

od 18 měsíců do méně než 2 roky 7
od 2 let do méně než 4 roky 8

4 roky a více 9

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0713 Hledá si zaměstnání prostřednictvím úřadu práce ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0715
Hledá si zaměstnání prostřednictvím soukromých 
zprost ředkovatelen práce ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0717
Kontaktuje přímo zaměstnavatele (navšt ěvuje 
podniky) ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0719
Hledá si zaměstnání prostřednictvím příbuzných či 
známých ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0721
Podává inzeráty do novin či časopisů nebo na ně 
odpovídá?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0723 Sleduje inzeráty  v novinách či časopisech?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0725 Účastní se testů, pohovor ů nebo zkoušek ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
(E0701=01 nebo 
E0483=02-09) a 

E0703=1,7
E0731

Hledá prostory  (pozemky) a vybavení pro podnikatelskou 
činnost?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
(E0701=01 nebo 
E0483=02-09) a 

E0703=1,7
E0733

Vyřizuje formální (licence, povolení)  a finanční 
zabezpečení pro podnikatelskou činnost

Ne 2
Ano 1
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0739 Očekává výsledek vy řízení žádosti  o zaměstnání?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0741 Očekává zprávu z ú řadu práce ?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0743
Očekává výsledek konkursu  na zaměstnání ve 
veřejném sektoru?

Ne 2
Ano 1

Hledání zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0749 Hledá zaměstnání jiným zp ůsobem ?

Ne 2
Ano 1
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Hledání zam. E0701=04-17 E0755 Ačkoli si práci nehledá, přál/a by si pracovat ?

Ano, rád by pracoval/a 1
Ne, nechce pracovat 2

Hledání zam.

E0701=01,02 
nebo E0755=1, 

blank nebo 
E0459=2-5

E0757
Pokud se naskytne vyhovující zaměstnání, je 
schopen/schopna do něj nastoupit během 14 dnů?

Ano 1
Ne, protože

- musí dokončit školu nebo učiliště, školení, rekvalifikační 
kurs

2

- nemůže ihned opustit současné zaměstnání (z důvodu 
výpovědní lhůty)

4

- má osobní či rodinné povinnosti (včetně mateřské 
dovolené)

5

- je nemocný/á či v pracovní neschopnosti 6
- má jiné důvody 7

- bez udání důvodu 8

Hledání zam. E0701=01,02,03 E0759
Co dělal/a předtím, než začal/a hledat zaměstnání 
(včetně osob, které si již práci našly)?

Pracoval/a 1
Připravoval/a se na povolání ve škole nebo SOU 2

Byl  v základní vojenské nebo civilní službě 3
Byl/a v domácnosti 4

Byl/a v důchodu 5

Byla na mateřské dovolené, byl/a na rodičovské dovolené 6

Jiné 7
Hledání zam. 15+ E0801 Je registrován/a nebo evidován/a na úřadu práce?

Ano jako uchazeč o zaměstnání a pobírá podporu  v 
nezaměstnanosti

1

Ano jako uchazeč o zaměstnání, ale nepobírá podporu  v 
nezaměstnanosti

2

Jako zájemce o zam ěstnání 3
Ne 4

Obvyklé 
postavení

15+ E0807 Jaké je obvyklé ekonomické postavení respondenta?

Na mateřské dovolené 1
Navštěvuje základní školu a jí na roveň postavené úrovně 

vzdělání
2

Je učeň, učnice 3
Studuje na střední škole a jí na roveň postavené úrovni 

vzdělávání
4

Studuje na VŠ a jí na roveň postavené úrovni vzdělání 5

Na rodičovské dovolené 6
Důchodce v předčasném starobním důchodu 7

Důchodce v řádném starobním důchodu 8
Invalidní důchodce 9

Částečný invalidní důchodce 10
Trvale práce neschopen ze zdravotních důvodů 11

Pracuje (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 12
Je nezaměstnaný/á 13

V domácnosti 16
Jiné 17

Obvyklé 
postavení

15+ E0813
Byla respondentovi přiznána změněná pracovní 
schopnost?

Ne 1
Ano, bez těžšího poškození 2

Ano, s těžším poškozením 3

Vzdělávání 15+ bez E0301=5 E0902
Je(byl) studentem nebo učněm v rámci systému 
formálního  vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano, v denním studiu 1
Ano, v dálkovém (distančním) studiu 2

Ne 3

Vzdělávání 15+ bez E0301=5 E0904
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano 1
Ne 2

Vzdělávání E0904=1 E0906
Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v posledních 4 
týdnech absolvoval?
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
0-998

Vzdělání 15+ E0917
Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Bez vzdělání - ISCED 0 1

1. stupeň základní školy (obvykle 4 až 5 tříd) - ISCED 1 2

Ukončená zákl. škola včetně odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií - ISCED 2

3

Střední vzdělání či učení bez maturity kratší než 3 roky - 
ISCED 3c

4

Střední vzdělání či učení bez maturity v délce 3 a více let - 
ISCED 3c

5

Střední vzdělání či učení bez maturity - respondent nezná 
délku - ISCED 3c

6

Vzdělání ukončené maturitou (mimo nástavby), vč. 
ukončených ročníků konz. na úrovni stř.školy- ISCED 

3a,b
7

Pomaturitní a nástavbové - ISCED 4 8
VOŠ a konzervatoř - ISCED 5b 9

Bakalářské - ISCED 5a 10
Vysokoškolské (magisterské) - ISCED 5a 11

Doktorandské - ISCED 6 12

Vzdělání
15+ bez 

E0917=1,2,3
E0923(Vzdelani)

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Vzdělání
15+ bez 

E0917=1,2,3
E0925

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Zmáčněte mezerník a vyberte kód z číselníku

Vzdělání 15+ bez E0917=1 E0927 Ve kterém roce získal/a nejvyšší dosažené vzdělání?

Zadejte číslo mezi 1900 a 2050

Vzdělání
E0917=04-

12,blank
E0933 Je vyučen/a v nějakém oboru?

Ano 1
Ne 2

Situace před 
rokem

15+ E1001 Jaká byla situace respondenta touto dobou před rokem?

Na mateřské dovolené 1
Navštěvoval/a základní školu a jí na roveň postavené 

úrovně vzdělání
2

Byl/a učeň, učnice 3
Studoval/a na střední škole a jí na roveň postavené 

úrovně vzdělávání
4

Studoval/a na VŠ a jí na roveň postavené úrovně vzdělání 5

Na rodičovské dovolené 6
Důchodce v předčasném starobním důchodu 7

Důchodce v řádném starobním důchodu 8
Invalidní důchodce 9

Částečný invalidní důchodce 10
Trvale práce neschopen ze zdravotních důvodů 11

Pracoval/a (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 12

Byl nezaměstnaný/á 13
Základní vojenská služba 14

Civilní služba 15
V domácnosti 16

Jiné 17
Situace před 

rokem
E1001=12 E1003

Jaké bylo postavení respondenta v zaměstnání před 
rokem?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

Situace před 
rokem

E1001=12
E1005(RokPred

OKE)

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se 
provozovaly na pracovišti (v provozovně, závodě), kde 
vykonával/a své hlavní zaměstnání před rokem? (Uvede 
se druh činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, 
služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který 
se zpracovává apod.)
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Situace před 
rokem

E1001=12 E1007

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se 
provozovaly na pracovišti (v provozovně, závodě), kde 
vykonával/a své hlavní zaměstnání před rokem? (Uvede 
se druh činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, 
služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který 
se zpracovává apod.)

Zmáčněte mezerník a vyberte kód z číselníku - kód 
OKEČ
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Situace před 
rokem

každý E1013
V jakém okrese (regionu)  jste bydlel/a před rokem (pokud 
bydlel/a v zahraničí, tato otázka se nevyplňuje a v další 
otázce se uvede stát bydliště)?

Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Situace před 

rokem
E1013 nevyplněna E1015 Stát pobytu respondenta před rokem

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Situace před 

rokem
E1015 vyplněna E1017 Název země

(automaticky)
Situace před 

rokem
E1015 <>ČR E1018 Obec (příp. blízká větší obec) bydliště před rokem 

Situace před 
rokem

E1015 <>ČR E1019 NUTS 2 bydliště před rokem

Demogr. otázky 
2

15+ E1101 Pořadové číslo osoby, která odpovídá

Zadejte číslo mezi 1 a 15
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1201

Považuje respondent současnou příjmovou situaci celé 
domácnosti za 

Velmi dobrou 1
Spíše dobrou 2

Spíše špatnou 3
Velmi špatnou 4

Sociologické 
otázky

každá domácnost E1203
Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti? - 
uspokojovat zákl. životní pot řeby

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1205

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti? - 
udržovat vybavení domácnosti

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1207

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
obnovovat vybavení domácnosti

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6

Sociologické 
otázky

každá domácnost E1209
Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
uspokojovat kulturní zájmy, záliby, koní čky

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1211

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
spo řit

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1213

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
zaplatit zahrani ční dovolenou

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
netýká se 6

Sociologické 
otázky

každá domácnost E1215
Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
podporovat rodinu d ětí

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
Sociologické 

otázky
každá domácnost E1217

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
podporovat rodi če

ano 1
spíše ano 2
spíše ne 3

ne 4
nevím 5

netýká se 6
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Technické 
otázky 2

každá domácnost E1301 Souhlasí s dalším šetřením v domácnosti?

ano 1
ne 2

Technické 
otázky 2

E1301=1 E1307
Souhlasí s tím, aby příští dotazování ve Vaší domácnosti 
bylo provedeno telefonicky?

ano 1
ne 2

Technické 
otázky 2

E1307=1 E1309 Telefonní číslo

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Technické 
otázky 2

E1301=1 E1315
Vadilo by respondentovi, kdyby ho příště, bude-li to nutné, 
kontaktoval jiný tazatel?

Ano 1
Spíše ano 2

Ne 3
Spíše ne 4

Nevím 5
Technické 
otázky 2

E0113=0 
neboE0119=0

E1321(Nekontakt
)

1. nekontakt 1
2.nekontakt 2
3.nekontakt 3
4.nekontakt 4
5.nekontakt 5
6.nekontakt 6
7.nekontakt 7

Rozhovor 8
Technické 
otázky 2

E1321=1
E1323(Nekontakt 

1)
Nekontakt 1

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=2
E1325(Nekontakt 

2)
Nekontakt 2

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=3
E1326(Nekontakt 

3)
Nekontakt 3

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=4
E1327Nekontakt 

4)
Nekontakt 4

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=5
E1328(Nekontakt 

5)
Nekontakt 5

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=6
E1329(Nekontakt 

6)
Nekontakt 6

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

E1321=7
E1330(Nekontakt 

7)
Nekontakt 7

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

každý E1331(DatSet) Datum rozhovoru

Zadejte platné datum
Technické 
otázky 2

každý E1337(Vysl) Výsledek rozhovoru

Vyšetřen 1
Nevyšet řen:

Opis z důvodu nezastižení respondenta (předchozí hovor 
proběhl)

2

Opis z důvodu odmítnutí další spolupráce 3
Dlouhodobá nepřítomnost 4

Kategorické odmítnutí 5
Prázdný byt 6

Administrativní nebo technický odpad 7

Respondent odmítl nebo neumožnil šetření s notebookem 8

Mimořádné důvody nevyšetření 9
Výpadek tazatele 10

Nevyšetření z důvodu jazykové bariéry 11
Technické 
otázky 2

E1337=7 E1338
Poznámka k administrativnímu a technickému odpadu 
pro potřebu RSO

Text o délce 160 znaků
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Technické 
otázky 2

každý E1343(Zpusob) Způsob šetření

osobně s notebookem 1
telefonicky s počítačem 2

osobně do papírového dotazníku 3
osobně do nouzového dotazníku 4

Technické 
otázky 2

každý E1349(Soubor) Soubor VŠPS

Zadejte text o délce maximálně 2 znaků
Technické 
otázky 2

každý E1351(CisTaz) Číslo tazatele

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Technické 
otázky 2

každý
E1357(Poznamk

a)
Poznámka tazatele

Technické 
otázky 2

každý E1359(Konec)
Konec dotazníku. Vyplněním libovolného znaku aktivujete 
komplexní kontroly vyplněnosti.

Zadejte text o délce maximálně 1 znak
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Okres
Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Číslo sčítacího obvodu

Zadejte číslo mezi 1 a 9999
Čtvrtletí zařazení SO

Zadejte číslo mezi 1 a 99
Pořadové číslo bytu

Zadejte číslo mezi 1 a 6
Referenční týden

Zadejte číslo mezi 1 a 53
Referenční rok

(automaticky)
Počet domácností v bytě

Byt nebude šetřen 0
Počet domácností 1-5

Pořadové číslo domácnosti v rámci bytu
(automaticky)

Pořadí návštěvy domácnosti
Zadejte číslo mezi 1 a 5 1-5

Počet osob v domácnosti
Domácnost nebude odpovídat 0

Počet osob 1-15
Pořadové číslo šetřené osoby

(automaticky)
Označení osoby

Zadejte text o délce maximálně 10 znaků
Vztah k osobě v čele domácnosti

Osoba v čele domácnosti 1
Manžel/ka (či životní partner/ka) osoby v čele domácnosti 2

Dítě osoby v čele domácnosti (či jejího manžela/manželky, 
životního partnera/partnerky)

3

Otec nebo matka osoby v čele domácnosti (či jejího 
manžela/manželky, životního partnera/partnerky)

4

Další příbuzný/á 5
Ostatní členové domácnosti 6

Vyřazená osoba 7
Osoba odmítá odpovídat 8

Pohlaví šetřené osoby
Muž 1

Žena 2
Rodinný stav

Svobodný/á 1
Ženatý/vdaná 2

Ovdovělý/á 3
Rozvedený/á 4

Pořadové číslo partnera šetřené osoby
Pořadové číslo 1-15

Osoba nežije v této domácnosti 0
Pořadové číslo otce šetřené osoby, který žije ve společné 
domácnosti

Pořadové číslo 1-15
Osoba nežije v této domácnosti 0

Pořadové číslo matky šetřené osoby, která žije ve společné 
domácnosti

Pořadové číslo 1-15
Osoba nežije v této domácnosti 0

Datum narození šetřené osoby
Zadejte platné datum

Rok narození
Zadejte číslo mezi 1880 a 2050

každý

každý

Techn. 1

Techn. 1

Techn. 1

Techn. 1

Techn. 1

každý

každý

každý

Techn. 1

Techn. 1

Techn. 1

každý

E0101                       
(Okres)
E0103                      
(SO)

E0105                       
(CZOb)
E0107                      

(CisBytu)
E0109                      

(RefTyd)
E0111                      

(RefTRok)

E0113                     
(PocDom)

každý

každý

E0115                  
(CisDomB)

E0117                
(CisNavD)

E0119                
(PocOD)

Dem. 1
E0201                   

(Osoba(1-15))

každý

každý

každýTechn. 1

Techn. 1

E0203                
(Popis)

Dem. 1

Dem. 1
E0207                       
(Pohl)

Dem. 1

Dem. 1 každý
E0205                  

(VzOCD)

každý

každý

každý

E0225 
nevyplněna

E0209                         
(RodStav)

E0215                  
(Partner)

Dem. 1

Dem. 1

Dem. 1

každý

každý

každý

E0217                      
(Otec)

E0219                     
(Matka)

E0225                        
(DatNar)
E0227                      

(RokNar)

Dem. 1

Dem. 1

každý
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Měl/a jste již letos narozeniny?

Datum narození spadá do období mezi 1.1.                                       
a koncem referenčního týdne

1

Datum narození spadá do období od konce                                                                 
referenčního týdne a 31.12.

2

Země narození
Zadejte text o délce maximálně 3 znaků

Délka pobytu v ČR - uvede se počet let
Zadejte číslo mezi 0 a 99

Státní příslušnost
Zadejte číslo mezi 0 a 99

Jaký je druh pobytu respondenta?
Trvalý pobyt 1

Přechodný pobyt 2
Ostatní 3

Jaký je druh pobytu respondenta?
Trvalý pobyt 1

Dlouhodobý pobyt (nad 1 rok) 2
Pobyt nad 90 dní (do 1 roku) 3

Ostatní 4
Pořadí návštěvy osoby

Zadejte číslo mezi 1 a 5
Druh pobytu respondenta

Osoba žije v šet řené domácnosti  a během referenčního týdne 
byla přítomná

1

Osoba krátkodobě žije v hromadném ubytovacím za řízení 2

Osoba krátkodobě žije v jiné domácnosti  na území ČR (také 
jako podnájemník)

3

Osoba krátkodobě žije v jiné domácnosti na území EU 4
Jiné 5

Typ zařízení
V ubytovacích zařízeních v souvislosti se školou nebo učením 1

Ve zdravotnických zařízení 2
V zařízeních poskytujících sociální péči 3

V církevních zařízeních 4
V ubytovnách pro pracující 5

V ubytovnách při zařízeních poskytujících vzdělání či školení 6
Ve vojenských zařízeních 7

Jiné (např. vězení) 8
Ekonomické postavení během referenčního týdne
Osoba vykonávala během referenčního týdne jakoukoliv práci za 

plat, mzdu jiný druh odměny či s cílem dosažení zisku (alespoň 
jednu hodinu, včetně civilní služby a nástupu z/na MD do/z 

práce)?

1

Osoba sice nepracovala, ale měla nějaké zaměstnání nebo 
podnikatelskou činnost, kde však nebyla přítomna (včetně civilní 

služby a žen na MD, které před nástupem pracovaly)?
2

Osoba nepracovala v důsledku výluky 3

Ženy na MD (nikoliv na RD!), které před nástupem nepracovaly 4

Osoba patří mezi respondenty, kteří v daném týdnu neměli žádné 
zaměstnání či jinou práci nebo byl/a na rodičovské dovolené

6

Hlavní důvod, proč osoba v referenčním týdnu nepracovala
Nepříznivé klimatické podmínky 1

Nedostatek práce z ekonomických nebo technických důvodů 2
Pracovní spor (stávka) 3

Studijní volno nebo školení 4
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 5

Mateřská dovolená 6
Dovolená 7

Náhradní volno (pružná pracovní doba, pracovní smlouva 
stanovující roční počet odpracovaných hodin)

8

Povolání na vojenské cvičení 9
Ostatní důvody (osobní, rodinné apod.) 10

E0225 
nevyplněna

Dem. 1
E0229                   
(Naroz)

Dem. 1

Dem. 1

Dem. 1

Dem. 1

Dem. 1

Dem. 1

každý

E0231 není ČR

každý

každý

E0235 v rámci EU 
mimo ČR

E0235 mimo EU

E0231                  
(ZemNar)

E0233

E0235

E0241

E0236

E0237

E0243

Dem. 1 E0243=2 E0245

Dem. 1 každý

Ek. post. 15+ E0301

Ek. post. E0301=2 E0307
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech?

ano 1
ne 2

Postavení v zaměstnání
Podnikatel se zaměstnanci 1

Podnikatel bez zaměstnanců 2
Zaměstnanec 3

Člen produkčního družstva 4
Pomáhající rodinný příslušník 5

Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde osoba vykonává své 
hlavní zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde osoba vykonává své 
hlavní zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zmáčkněte mezerník a vyberte kód z číselníku - Kód OKEČ
Jakou práci sám respondent dělá? Uvede se název zaměstnání 
(co konkrétně ve své práci osoba dělá)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Jakou práci sám respondent dělá? Uvede se název zaměstnání 
(co konkrétně ve své práci osoba dělá)

Zmáčkněte mezerník a vyberte kód z číselníku - Kód KZAM
Kolik osob pracuje v místě Vašeho pracoviště?

1 osoba 1
2 osoby 2
3 osoby 3
4 osoby 4
5 osob 5
6 osob 6
7 osob 7
8 osob 8
9 osob 9

10 osob 10
11 až 19 osob 11
20 až 49 osob 12
50 a více osob 13

Neví, ale méně než 11 14
Neví, ale více než 10 15

Okres pracoviště (pokud osoba pracuje v zahraničí, tato otázka 
se nevyplňuje, a v další otázce se uvede stát pracoviště 

Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Stát pracoviště (osoba pracuje v zahraničí)

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Název země

(automaticky)
Hl.zam. E0419<>ČR E0422 Obec pracoviště (příp. blízká větší obec)
Hl.zam. E0419<>ČR E0423 NUTS 2 pracoviště

Kdy začal respondent pracovat v současném zaměstnání nebo 
jako samostatně výdělečně činný?

Zadejte platné datum
Ve svém hlavním či jediném zaměstnání pracuje na

Plný úvazek  (úplná pracovní doba) 1
Částečný úvazek (zkrácená pracovní doba) 2

Z jakého důvodu pracuje na částečný úvazek?
Absolvuje profesní či školní vzdělávání 1

Ze zdravotních důvodů 2
Pečuje o dítě nebo postiženou osobu 3

Nemůže najít vhodnou práci na plnou pracovní dobu 4
Jiné důvody 5

Ek. post. E0301=2 E0313

Hl. zam. E0301=1,2 E0401

Hl. zam. E0301=1,2
E0407 

(ZamOKEC)

Hl. zam. E0301=1,2 E0409

Hl. zam. E0301=1,2
E0411 

(ZamKZAM)

Hl. zam. E0301=1,2 E0413

Hl. zam.
E0401=1,3,4,5, 

blank
E0415

Hl. zam. E0301=1,2 E0417

Hl. zam.
E0417 

nevyplněna
E0419

Hl. zam. E0419 vyplněna
E0421                

(NazZeme)

Hl. zam. E0301=1,2 E0427

Hl. zam. E0301=1,2 E0428

Hl. zam. E0428=2 E0430
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Typ úvazku 

Smlouva na dobu neur čitou 1
Pracovní smlouva na dobu určitou 2

Dohoda (o provedení práce, o pracovní činnosti) 3
Smlouva uzavřená do ukončení vzdělávání (učni, studenti na 

praxi, vědečtí asistenti)
4

Smlouva pouze na zkušební dobu 5
Ostatní 6

Důvod, proč osoba pracuje s tímto typem smlouvy
- nemohl/a najít práci s jiným typem smlouvy 1

- nechtěl/a práci s jiným typem smlouvy - tento typ mu/jí vyhovuje 2

Jaká je celková doba trvání práce na dočasném pracovním místě 
či se smlouvou na dobu určitou? Uveďte datum za čátku 
smlouvy

Zadejte platné datum

Jaká je celková doba trvání práce na dočasném pracovním místě 
či se smlouvou na dobu určitou? Uveďte datum konce smlouvy

Zadejte platné datum
Jaká je celková doba trvání práce na dočasném pracovním místě 
či se smlouvou na dobu určitou?

do 1 měsíce vč. 1
od 1 do 3 měsíců vč. 2
od 4 do 6 měsíců vč. 3

od 7 do 12 měsíců vč. 4
od 13 do 18 měsíců vč. 5
od 19 do 24 měsíců vč. 6

od 25 měsíců do 3 let vč. 7
více než 3 roky 8

Kolik hodin týdně obvykle  odpracuje ve svém hlavním (nebo 
jediném) zaměstnání? Pozn.:Uvede se na jedno desetinné místo

Zadejte číslo mezi 0,0-99,0
Kolik hodin ve svém hlavním (nebo jediném) zaměstnání v 
referen čním týdnu odpracoval/a?Pozn.:Uvede se na jedno 
desetinné místo

Zadejte číslo mezi 0,0-99,0
Z jakého důvody se od sebe liší skutečně a obvykle odpracované 
hodiny?
Osoba odpracovala v referenčním týdnu větší po čet hodin než 

obvykle
- nepravidelná pracovní doba (např. turnusová práce) 1

- přesčas 2
- jiné důvody 3

Osoba odpracovala  v referenčním týdnu méně hodin  než 
obvykle

- nepříznivé klimatické podmínky 4
- nedostatek práce z techn. nebo ekon. důvodů 5

- stávka 6
- výluka 7

- studijní volno 8
- nepravidelná pracovní doba (např. turnusová práce) 9

- pracovní neschopnost pro nemoc či úraz 10
- mateřská dovolená 11

- ostatní volno z osobních či rodinných důvodů 12
- dovolená na zotavenou 13

- státní svátek nebo den pracovního klidu 14
- nástup nebo změna zaměstnání v průběhu týdne 15

- ukončení zaměstnání uprostřed týdne bez zahájení nového 16
- jiné důvody (včetně příchodu a odchodu na RD) 17

Hl. zam. E0401=3,4 E0431

Hl. zam. E0431=2-6 E0433

Hl. zam. E0431=2-6 E0439

Hl. zam. E0431=2-6 E0441

Hl. zam.
E0439 nebo 

E0441 
nevyplněna

E0443

Hl. zam. E0301=1,2 E0449

Hl. zam. E0301=1,2 E0451

Hl. zam.
E0449=00-98 a 
E0451=01-98

E0453
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Přeje si respondent pracovat více hodin než je současný počet 
hodin odpracovaných ve všech jeho zaměstnáních dohromady?

Ne 1
Ano, jako druhé  (další) zaměstnání 2

Ano, v jiném hlavním  zaměstnání 3
Ano, ale pouze v rámci stávajícího  hlavního zaměstnání 4

Ano, jakýmkoli  výše uvedeným způsobem  nebo kombinací 5
Kolik přesčasových hodin odpracoval/a v referenčním týdnu?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0
Kolik hodin týdně by si přál/a odpracovat celkem ve všech 
zaměstnáních?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0
Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání doma ?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání na směny?

Pracuji na směny 1
Nikdy nepracuji na směny 2

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání večer?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání v noci ?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání v sobotu ?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech v rámci svého hlavního 
zaměstnání v neděli?

Obvykle 1
Někdy 2
Nikdy 3

Hledá si jiné nebo další zaměstnání a proč?Pozn.:Odpovědi jsou 
seřazeny podle priority.

Nehledá  si nové nebo další zaměstnání 1
Hledá si jiné nebo další zaměstnání, protože

- nebezpečí nebo jistota ztráty  či ukončení současného hlavního 
zaměstnání

2

- hledá vedlejší zam ěstnání , aby mohl/a odpracovat více hodin 
než v současném hlavním zaměstnání (typické případy hledání 

vedlejšího zaměstnání)
3

- hledá práci s delší pracovní dobou  než je v současném 
hlavním zaměstnání (změna hlavního zaměstnání)

4

- hledá práci s kratší pracovní dobou  než je v současném 
hlavním zaměstnání (změna hlavního zaměstnání)

5

- přeje si lepší pracovní podmínky  (např. dosažení vyššího 
výdělku, pracovní doba, doba cestování na pracoviště, náplň 

práce - jedná se o změnu hlavního zaměstnání)
6

- současné zaměstnání považuje za přechodné 7
- z jiných důvodů 8

- bez udání důvodu 9

Hl. zam.
E0301=1,2 a 

(00<E0449<40 
nebo E0428=2)

E0459

Hl. zam. E0401=3,4 E0460

Hl. zam. E0301=1,2 E0461

Hl. zam.
E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1)

E0467

Hl. zam.

E0401=3,4 a 
(E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1))

E0469

Hl. zam.
E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1)

E0471

Hl. zam.
E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1)

E0473

Hl. zam.
E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1)

E0475

Hl. zam.
E0301=1 nebo 

(E0301=2 a 
E0313=1)

E0477

Hl. zam. E0301=1,2 E0483
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Měl/a v referenčním týdnu kromě svého hlavního zaměstnání 
ještě druhé zam ěstnání ?

Ne 1
Ano, na dobu neurčitou 2

Ano, na dobu určitou  (včetně práce dočasné a příležitostné) 3
Jaké je postavení respondenta ve druhém zaměstnání?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5
Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonává své druhé 
zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Co se vyrábí nebo jaké služby nebo činnosti se provozují na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonává své druhé 
zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód OKEČ
Kolik hodin odpracoval/a v referenčním týdnu v rámci druhého 
zaměstnání ?

Zadejte číslo mezi 0,0 a 99,0

Měl/a někdy nějaké zaměstnání?                                  pozn.:Čistě 
příležitostná práce, jako je letní brigáda a povinná vojenská 
služba či civilní služba nejsou považovány za zaměstnání

Ano 1
Ne 2

Kdy ukončil/a své poslední zaměstnání (resp. termín odchodu na 
RD) ?

Zadejte platné datum
Z jakého důvodu ukončil/a své poslední zaměstnání?

Byl/a propušt ěn/a 1
Dočasné zaměstnání skon čilo 2

Ukončil/a zaměstnání sám/sama z osobních nebo rodinných 
důvodů (péče o domácnost, o nemocného člena rodiny, odchod 

na RD)
3

Ukončil/a zaměstnání ze zdravotních d ůvodů (včetně 
částečných invalidních důchodů)

4

Začal/a studovat 5
Odešel/odešla do předčasného starobního d ůchodu 6

Odešel/odešla  do řádného starobního d ůchodu 7
Odešel/odešla do plného invalidního d ůchodu 8

V souvislosti s nástupem do vojenské nebo civilní služby 9
Z jiných důvodů 10

Postavení osoby v jejím posledním zaměstnání
Podnikatel se zaměstnanci 1

Podnikatel bez zaměstnanců 2
Zaměstnanec 3

Člen produkčního družstva 4
Pomáhající rodinný příslušník 5

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se provozovaly na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonával/a své poslední 
zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Druhé 
zam.

E0301=1,2 E0501

Druhé 
zam.

E0501=2,3 E0503

Druhé 
zam.

E0501=2,3
E0505 

(Zam2OKEC)

Druhé 
zam.

E0501=2,3 E0507

Druhé 
zam.

E0501=2,3 E0513

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0301=3,4,6 E0601

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 E0603

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0605

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0607

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0609 
(NezOKEC)
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se provozovaly na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonával/a své poslední 
zaměstnání? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. o 
zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, 
materiál, který se zpracovává apod.)

Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód OKEČ
Jakou práci sám respondent dělal? Uvede se název zaměstnání 
(co konkrétně ve své práci dělal)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Jakou práci sám respondent dělal? Uvede se název zaměstnání 
(co konkrétně ve své práci dělal)

Zmáčkněte mezerník a zadejte kód z číselníku - kód KZAM
Hledal si v posledních čtyřech týdnech nějaké placené 
zaměstnání?

Ano 1
Ne, protože

- práci již našel, ale nástup je stanoven později (do tří měsíců) 2

- práci již našel, ale nástup je stanoven později (za více než tři 
měsíce)

3

očekává opětovný nástup do práce (osoby ve výluce) 4
- ze zdravotních důvodů 5

- pečuje o rodinu, je v domácnosti 6
- navštěvuje základní školu 7

- připravuje se v učilišti 8
- studuje na střední škole 9
- studuje na vysoké škole 10

- absolvuje jiný druh vzdělávání 11
- je v předčasném starobním důchodu 12

- je v řádném starobním důchodu 13
- je v invalidním důchodu 14

- domnívá se, že vhodnou práci nenalezne 15
- má jiné důvody 16

- nechce nebo nepotřebuje pracovat 17
- bez udání důvodu 18

Hledá si zaměstnání (případně už našel/la zaměstnání, ale 
nástup je stanoven na pozdější dobu)

jako samostatně výdělečně činný (podnikatel s nebo bez 
zaměstnanců, pomáhající rodinný příslušník)

1

jako zaměstnanec (člen produkčního družstva)
- na plnou pracovní dobu 2

- na plnou pracovní dobu, ale pokud nebude k dispozici, přijme i 
zaměstnání na zkrácenou pracovní dobu

3

- na zkrácenou pracovní dobu, ale pokud nebude k dispozici, 
přijme i zaměstnání na plnou pracovní dobu

4

- na zkrácenou pracovní dobu 5
- neuvedl/a, zda hledá zaměstnání na plnou či částečnou 

pracovní dobu
6

přijme jakoukoliv práci 7

Od kdy si hledá zaměstnání?

Zadejte platné datum
Jak dlouho již hledá zaměstnání?

Dosud nezačal/a 1
méně než 1 měsíc 2

od 1 měsíce do méně než 3 3
od 3 měsíců do méně než 6 4

od 6 měsíců do méně než 12 5
od 12 měsíců do méně než 18 6

od 18 měsíců do méně než 2 roky 7
od 2 let do méně než 4 roky 8

4 roky a více 9

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0611

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0613 
(NezKZAM)

Předch. 
prac. 
zkuš.

E0601=1 a E0111-
E0603<8

E0615

Hledání 
zam.

E0301=3-6 E0701

Hledání 
zam.

E0701=01,02,03 
nebo E0483=02-

09
E0703

Hledání 
zam.

E0701=01,02 
nebo E0483=02-

09
E0705

Hledání 
zam.

E0705 
nevyplněna

E0707
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Hledá si zaměstnání prostřednictvím úřadu práce ?

Ne 2
Ano 1

Hledá si zaměstnání prostřednictvím soukromých 
zprost ředkovatelen práce ?

Ne 2
Ano 1

Kontaktuje přímo zaměstnavatele (navšt ěvuje podniky) ?
Ne 2

Ano 1

Hledá si zaměstnání prostřednictvím příbuzných či známých ?

Ne 2
Ano 1

Podává inzeráty do novin či časopisů nebo na ně odpovídá?
Ne 2

Ano 1
Sleduje inzeráty  v novinách či časopisech?

Ne 2
Ano 1

Účastní se testů, pohovor ů nebo zkoušek ?
Ne 2

Ano 1
Hledá prostory  (pozemky) a vybavení pro podnikatelskou 
činnost?

Ne 2
Ano 1

Vyřizuje formální (licence, povolení)  a finanční zabezpečení 
pro podnikatelskou činnost

Ne 2
Ano 1

Očekává výsledek vy řízení žádosti  o zaměstnání?
Ne 2

Ano 1
Očekává zprávu z ú řadu práce ?

Ne 2
Ano 1

Očekává výsledek konkursu  na zaměstnání ve veřejném 
sektoru?

Ne 2
Ano 1

Hledá zaměstnání jiným zp ůsobem ?
Ne 2

Ano 1
Ačkoli si práci nehledá, přál/a by si pracovat ?

Ano, rád by pracoval/a 1
Ne, nechce pracovat 2

Pokud se naskytne vyhovující zaměstnání, je schopen/schopna 
do něj nastoupit během 14 dnů?

Ano 1
Ne, protože

- musí dokončit školu nebo učiliště, školení, rekvalifikační kurs 2
- nemůže ihned opustit současné zaměstnání (z důvodu 

výpovědní lhůty)
4

- má osobní či rodinné povinnosti (včetně mateřské dovolené) 5
- je nemocný/á či v pracovní neschopnosti 6

- má jiné důvody 7
- bez udání důvodu 8

Hledání 
zam.

E0713

Hledání 
zam.

E0715

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0717

Hledání 
zam.

E0719
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0721

Hledání 
zam.

E0723

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0725

Hledání 
zam.

(E0701=01 nebo 
E0483=02-09) a 

E0703=1,7
E0731

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

(E0701=01 nebo 
E0483=02-09) a 

E0703=1,7
E0733

E0739
Hledání 

zam.
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0701=01 nebo 
E0483=02-09

E0741

Hledání 
zam.

E0743
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0749
E0701=01 nebo 
E0483=02-09

Hledání 
zam.

E0755E0701=04 -17

Hledání 
zam.

E0701=01,02 
nebo E0755=1, 

blank nebo 
E0459=2-5

E0757
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Co dělal/a předtím, než začal/a hledat zaměstnání (včetně osob, 
které si již práci našly)?

Pracoval/a 1
Připravoval/a se na povolání ve škole nebo SOU 2

Byl  v základní vojenské nebo civilní službě 3
Byl/a v domácnosti 4

Byl/a v důchodu 5
Byl/a na rodičovské dovolené 6

Jiné 7
Je registrován/a nebo evidován/a na úřadu práce?

Ano jako uchazeč o zaměstnání a pobírá podporu  v 
nezaměstnanosti

1

Ano jako uchazeč o zaměstnání, ale nepobírá podporu  v 
nezaměstnanosti

2

Jako zájemce o zam ěstnání 3
Ne 4

Jaké je obvyklé ekonomické postavení respondenta?
Na mateřské dovolené 1

Navštěvuje základní školu a jí na roveň postavené úrovně 
vzdělání

2

Je učeň, učnice 3
Studuje na střední škole a jí na roveň postavené úrovni 

vzdělávání
4

Studuje na VŠ a jí na roveň postavené úrovni vzdělání 5
Na rodičovské dovolené 6

Důchodce v předčasném starobním důchodu 7
Důchodce v řádném starobním důchodu 8

Invalidní důchodce 9
Částečný invalidní důchodce 10

Trvale práce neschopen ze zdravotních důvodů 11
Pracuje (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 12

Je nezaměstnaný/á 13
V domácnosti 16

Jiné 17
Byla respondentovi přiznána změněná pracovní schopnost?

Ne 1
Ano, bez těžšího poškození 2

Ano, s těžším poškozením 3
Je (byl) studentem nebo učněm v rámci systému formálního 
vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano, v denním studiu 1
Ano, v dálkovém (distančním) studiu 2

Ne 3
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano 1
Ne 2

Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v posledních 4 týdnech 
absolvoval?

0-998

Hledání 
zam.

E0701=01,02,03 E0759

Hledání 
zam.

15+ E0801

Obv. post. 15+ E0807

Vzdělání

Vzdělání

Vzdělání E0904=1 E0906

15+ bez E0301=5 E0904

15+ bez E0301=5 E0902

Obv. post. 15+ E0813
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

Bez vzdělání - ISCED 0 1
1. stupeň základní školy (obvykle 4 až 5 tříd) - ISCED 1 2

Ukončená zákl. škola včetně odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií - ISCED 2

3

Střední vzdělání či učení bez maturity kratší než 3 roky - ISCED 
3c

4

Střední vzdělání či učení bez maturity v délce 3 a více let - 
ISCED 3c

5

Střední vzdělání či učení bez maturity - respondent nezná délku - 
ISCED 3c

6

Vzdělání ukončené maturitou (mimo nástavby), vč. ukončených 
ročníků konz. na úrovni stř.školy- ISCED 3a,b

7

Pomaturitní a nástavbové - ISCED 4 8
VOŠ a konzervatoř - ISCED 5b 9

Bakalářské - ISCED  5a 10
Vysokoškolské (magisterské) - ISCED 5a 11

Doktorandské - ISCED 6 12
Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků
Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

Zmáčněte mezerník a vyberte kód z číselníku
Ve kterém roce získal/a nejvyšší dosažené vzdělání?

Zadejte číslo mezi 1900 a 2050
Je vyučen/a v nějakém oboru?

Ano 1
Ne 2

Jaká byla situace respondenta touto dobou před rokem?
Na mateřské dovolené 1

Navštěvoval/a základní školu a jí na roveň postavené úrovně 
vzdělání

2

Byl/a učeň, učnice 3
Studoval/a na střední škole a jí na roveň postavené úrovně 

vzdělávání
4

Studoval/a na VŠ a jí na roveň postavené úrovně vzdělání 5
Na rodičovské dovolené 6

Důchodce v předčasném starobním důchodu 7
Důchodce v řádném starobním důchodu 8

Invalidní důchodce 9
Částečný invalidní důchodce 10

Trvale práce neschopen ze zdravotních důvodů 11
Pracoval/a (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 12

Byl nezaměstnaný/á 13
Základní vojenská služba 14

Civilní služba 15
V domácnosti 16

Jiné 17
Jaké bylo postavení respondenta v zaměstnání před rokem?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se provozovaly na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonával/a své hlavní 
zaměstnání před rokem? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. 
o zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se 
vyrábějí, materiál, který se zpracovává apod.)

Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Vzdělání 15+ E0917

Vzdělání
15+ bez 

E0917=1,2,3
E0923                

(Vzdelani)

Vzdělání
15+ bez 

E0917=1,2,3
E0925

E0927

E0933

Situace 
loni

15+ E1001

Vzdělání

Vzdělání

15+ bez E0917=1

E0917=04-
12,blank

Situace 
loni

E1001=12 E1003

Situace 
loni

E1001=12
E1005                  

(RokPredOKE)
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

Co se vyrábělo nebo jaké služby nebo činnosti se provozovaly na 
pracovišti (v provozovně, závodě), kde vykonával/a své hlavní 
zaměstnání před rokem? (Uvede se druh činnosti - zda jde např. 
o zpracování, distribuci, služby apod. a výrobky, které se 
vyrábějí, materiál, který se zpracovává apod.)

Zmáčněte mezerník a vyberte kód z číselníku - kód OKEČ
V jakém okrese (regionu)  jste bydlel/a před rokem (pokud 
bydlel/a v zahraničí, tato otázka se nevyplňuje a v další otázce se 
uvede stát bydliště)?

Zadejte text o délce maximálně 6 znaků
Stát pobytu respondenta před rokem

Zadejte text o délce maximálně 3 znaků
Název země

(automaticky)
Situace 

loni
E1015 <> ČR E1018 Obec (příp. blízká větší obec) bydliště před rokem 

Situace 
loni

E1015 <> ČR E1019 NUTS 2 bydliště před rokem

Pořadové číslo osoby, která odpovídá
Zadejte číslo mezi 1 a 15

Považuje respondent současnou příjmovou situaci celé 
domácnosti za 

Velmi dobrou 1
Spíše dobrou 2

Spíše špatnou 3
Velmi špatnou 4

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti? - 
uspokojovat zákl. životní pot řeby

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti? - 
udržovat vybavení domácnosti

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
obnovovat vybavení domácnosti

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
uspokojovat kulturní zájmy, záliby, koní čky

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- spo řit

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5

Situace 
loni

E1001=12 E1007

Situace 
loni

každý E1013

Situace 
loni

E1013 
nevyplněna

E1015

Situace 
loni

E1015 vyplněna E1017

Dem. 2 15+ E1101

Soc. ot. E1201každá domácnost

Soc. ot. každá domácnost E1203

Soc. ot. každá domácnost E1205

Soc. ot.

každá domácnost

každá domácnost

E1209

E1211

Soc. ot. každá domácnost E1207

Soc. ot.

Stránka 40



netýká se 6
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- zaplatit 
zahrani ční dovolenou

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
podporovat rodinu d ětí

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Co v současné době umožňuje příjem Vaší domácnosti?- 
podporovat rodi če

ano 1
spíše ano 2

spíše ne 3
ne 4

nevím 5
netýká se 6

Souhlasí s dalším šetřením v domácnosti?
ano 1

ne 2
Souhlasí s tím, aby příští dotazování ve Vaší domácnosti bylo 
provedeno telefonicky?

ano 1
ne 2

Telefonní číslo
Zadejte text o délce maximálně 160 znaků

Vadilo by respondentovi, kdyby ho příště, bude-li to nutné, 
kontaktoval jiný tazatel?

Ano 1
Spíše ano 2

Ne 3
Spíše ne 4

Nevím 5

1. nekontakt 1
2.nekontakt 2
3.nekontakt 3
4.nekontakt 4
5.nekontakt 5
6.nekontakt 6
7.nekontakt 7

Rozhovor 8
Nekontakt 1

Zadejte platné datum
Nekontakt 2

Zadejte platné datum
Techn. 2 E1321=3 Nekontakt 3

Zadejte platné datum
Techn. 2 E1321=4 Nekontakt 4

Zadejte platné datum
Techn. 2 E1321=5 Nekontakt 5

Zadejte platné datum
Nekontakt 6

Zadejte platné datum

Soc. ot. každá domácnost E1213

Soc. ot. každá domácnost E1215

Soc. ot. každá domácnost E1217

Techn. 2 každá domácnost E1301

E1321 
(Nekontakt)

Techn. 2 E1301=1 E1307

Techn. 2 E1307=1 E1309

Techn. 2 E1321=1
E1323                      

(Nekontakt 1)
E1325                      

(Nekontakt 2)
Techn. 2

Techn. 2 E1301=1 E1315

Techn. 2
E0113=0 

neboE0119=0

E1321=2

Techn. 2 E1321=6
E1329                     

(Nekontakt 6)

E1326                     
(Nekontakt 3)

E1327                            
(Nekontakt 4)

E1328                            
(Nekontakt 5)
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Kapitola Filtr Číslo otázky Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí
Nekontakt 7

Zadejte platné datum
Datum rozhovoru

Zadejte platné datum
Výsledek rozhovoru

Vyšetřen 1
Nevyšet řen:

Opis z důvodu nezastižení respondenta (předchozí hovor 
proběhl)

2

Opis z důvodu odmítnutí další spolupráce 3
Dlouhodobá nepřítomnost 4

Kategorické odmítnutí 5
Prázdný byt 6

Administrativní nebo technický odpad 7
Respondent odmítl nebo neumožnil šetření s notebookem 8

Mimořádné důvody nevyšetření 9
Výpadek tazatele 10

Nevyšetření z důvodu jazykové bariéry 11
Poznámka k administrativnímu a technickému odpadu pro 
potřebu RSO

Text o délce 160 znaků
Způsob šetření

osobně s notebookem 1
telefonicky s počítačem 2

osobně do papírového dotazníku 3
osobně do nouzového dotazníku 4

Soubor VŠPS
Zadejte text o délce maximálně 2 znaků

Číslo tazatele
Zadejte text o délce maximálně 3 znaků

Poznámka tazatele

Konec dotazníku. Vyplněním libovolného znaku aktivujete 
komplexní kontroly vyplněnosti.

Zadejte text o délce maximálně 1 znak

Techn. 2 každý

E1321=7Techn. 2

Techn. 2 každý E1337 (Vysl)

Techn. 2 každý
E1343 

(Zpusob)

Techn. 2 E1337=7 E1338

Techn. 2 každý E1349 (Soubor)

E1351 (CisTaz)každýTechn. 2

E1359            
(Konec)

E1357 
(Poznamka)

Techn. 2 každý

Techn. 2 každý

E1331                      
(DatSet)

E1330                     
(Nekontakt 7)
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