
Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
každý Okres Okres
každý SO Číslo sčítacího obvodu
každý CZOb Čtvrtletí zařazení SO
každý CisBytu Pořadové číslo bytu
každý RefTyd Referenční týden
každý RefTRok Referenční rok (automaticky)

Počet domácností v bytě
Byt nebude šetřen 0
Počet domácností 1-5

každý CisDomB Pořadové číslo domácnosti v rámci bytu (automaticky)
každý CisNavD Pořadí návštěvy domácnosti 1-5

Počet osob v domácnosti
Domácnost nebude odpovídat 0

Počet osob 1-15
každý COS Pořadové číslo šetřené osoby (automaticky)
každý Popis Označení osoby

Vztah k osobě v čele domácnosti
Osoba v čele domácnosti 1

Manžel/ka osoby v čele domácnosti 2
Životní partner/ka  osoby v čele domácnost 3

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

4

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

5

Další  příbuzný/á 6
Ostatní členové domácnosti 7

Osoba odmíta odpovídat 8
Osoba se odst ěhovala 9

Osoba zemřela 10
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

každý DatNar Datum narození šetřené osoby DD.MM.YYYY

DatNar prázdná RokNar Rok narození

Měl/a 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

Narodil/a jste se na území dnešní ČR?
Ano 1
Ne 2

NarCR není ČR ZemNar Země narození
NarCR není ČR DelPob Délka pobytu v ČR - uvede se počet let

Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Jste občanem (státní příslušnost) České republiky?

Ano 1
Ne 2

každý Otec

každý Matka

DatNar prázdná Naroz

každý Pohl

každý RodStav

každý Partner

každý PocDom

každý PocOD

každý VzOCD

každý NarCR

PrislCRkaždý



PrislCR není ČR StPrisl Státní příslušnost
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

Ostatní (např. pobyt nad 90 dní) 3
Pořadí návštěvy osoby

Zadejte číslo mezi 1 a 5

Odpracoval/a aspoň 1 hodinu v hlavním zaměstnání za 
plat či odměnu (např. pomáhající rodinní příslušníci) nebo 
s cílem dosažení zisku v ref. týdnu?

Ano 1
Ne 2

Má zaměstnání, ve kterém v ref. týdnu nebyl/a 
přítomen/mna?

Ano 1
Ne 2

Má v tomto zaměstnání zajištěný návrat do práce v rámci 
3 měsíců nebo  dostává od svého zaměstnavatele více 
než 50 % platu?

Ano (včetně mateřské, rodičovské dovolené) 1
Ne 2

Co bylo důvodem jeho/její nepřítomnosti?
Mateřská  dovolená 1

Rodičovská  dovolená (týká se zaměstnanců a členů 
produkčních družstev)

2

Dovolená 3
Náhradní volno  (pružná pracovní doba) 4

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 5
Nepříznivé klimatické  podmínky 6

Nedostatek práce  z ekonomických nebo technických 
důvodů

7

Pracovní spor  (stávka) 8
Výluka 9

Studijní volno nebo školení 10
Ostatní  důvody (osobní, rodinné apod.) 11

Přesáhla již délka jeho/její absence 3 měsíce (od počátku 
do konce ref. týdne)?

Ne 1
Ano , ale respondent pobírá aspoň 50% platu 2
Ano  a respondent nepobírá aspoň 50% platu 3

Jaké je postavení respondenta v hlavním zaměstnání?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5
Má v zaměstnání pod řízené?

Ano 1
Ne 2

Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Kolik osob pracuje v míst ě pracovišt ě?

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

ZamPost
Prac1H=1 

nebo 
NeprDuv=1,3-11

NeprDuv

ZamPost=3,4 Podriz

ZamPost=1,3,4,5
,blank

ZamPocOs

StPrisl v rámci 
EU mimo ČR

StPrisl mimo EU

DrPobEUa

DrPobEUn

každý CisNavO

NavrPrac=1

NeprDuv=6-9
nebo 

NavrPrac=2
Navrat3m

Prac0H=1 NavrPrac

15+

Prac1H=2

Prac1H

Prac0H



20 až 49 osob 12
50 a více osob 13

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

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

ZamOKECT

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.)

Popis kódu

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

ZamOKECK

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.)

Kód OKEČ

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

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

ZamOkr 
nevyplněna

ZamStat Stát pracoviště (osoba pracuje v zahraničí)

ZamStat<>ČR ZamObec Obec pracoviště (příp. blízká větší obec)
ZamStat<>ČR ZamNUTS2 NUTS 2 pracoviště

Měl úřad práce  podíl na nalezení současného 
zaměstnání (Např.: poskytnutí informace o volných 
místech, zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, 
informace na úřední desce nebo webu úřadu práce )?

Ano 1
Ne 2

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 dospělou osobu vyžadující péči 3

Jiné osobní nebo rodinné  důvody 4

Nemůže najít  vhodnou práci na plnou pracovní dobu 5

Jiné důvody 6
Má smlouvu na

dobu určitou 1
dobu neur čitou 2

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

PlnyCast

PlnyCast=2 CastDuv

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

ZamKZAMT

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

ZamKZAMK

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

DatStart

ZamPost=3,4 & 
DatStart-

Datum<1rok

TypSml

PodilUP

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

Popis kódu

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

ZamPost=3,4

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

DD.MM.YYYY

Ve svém hlavním či jediném zaměstnání pracuje na





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
O jaký typ smlouvy na dobu určitou se jedná?

Pracovní smlouva  na dobu určitou 1
Dohoda  (o provedení práce, o pracovní činnosti) 2

Smlouva uzavřená do ukon čení vzdělávání (učni, 
studenti na praxi, vědečtí asistenti)

3

Ostatní 4
Proč má smlouvu na dobu určitou?

Nemohl/a najít práci s jiným typem smlouvy 1
Nechtěl/a práci  s jiným typem smlouvy - tento typ mu/jí 

vyhovuje
2

TypSml=1 ZacSmlUr Datum  začátku platnosti jeho/její  smlouvy či dohody

TypSml=1 KonSmlUr Datum konce platnosti jeho/její smlouvy či dohody

Jaká je celková doba trvání této smlouvy či dohody?

Do 1 měsíce vč. 1
Od 1 do 3 měsíců vč. 2
Od 3 do 6 měsíců vč. 3

Od 6 do 12 měsíců vč. 4
Od 12 do 18 měsíců vč. 5
Od 18 do 24 měsíců vč. 6

Od 24 měsíců do 3 let vč. 7
Více než 3 roky 8

Má smlouvu s agenturou práce , která ho/ji pronajímá jiné 
firmě?

Ano 1
Ne 2

Z jakého d ůvodu  odpracoval/a v referenčním týdnu větší 
počet hodin než obvykle?

Přesčas 1
Nepravidelná  pracovní doba (např. dlouhý týden, 

turnusová práce)
2

Jiné důvody 3
Z jakého d ůvodu odpracoval/a v referenčním týdnu 
méně hodin  než obvykle?

Státní svátek  nebo den pracovního klidu 1
Dovolená  na zotavenou 2

Nepravidelná  pracovní doba (např. krátký týden, 
turnusová práce)

3

Nedostatek práce  z techn. nebo ekon. důvodů 4
Pracovní neschopnost pro nemoc či úraz 5

Nepříznivé klimatické  podmínky 6

Nástup  nebo změna zaměstnání  v průběhu týdne 7

Ukončení zaměstnání  uprostřed týdne bez zahájení 
nového

8

Studijní  volno 9
Výluka 10

Mateřská  dovolená 11
Stávka 12

Ostatní volno z osobních  či rodinných  důvodů 13
Jiné  důvody (včetně příchodu a odchodu na RD) 14

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

SkutHod

ZamPost=3,4

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

ObvHod

DuvHodM

DuvHodV

TypSmlUr

DuvSmlUr

DobSmlUr

PersAgt

TypSml=1

TypSml=1

ZacSmlUr nebo 
KonSmlUr 
nevyplněna

0,0-98,0

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

1,0-98,0

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

Obvhod=1,0-
98,0 a 

SkutHod=0,1-
98,0 & 

(ObvHod>SkutH
od)

ObvHod=1,0-
98,0 a 

SkutHod1=1,1-
98,0 & 

(ObvHod<SkutH
od)





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
ZamPost=3,4 a 
SkutHod není 0

PresCHod
Kolik přesčasových hodin  odpracoval/a v hl. zam. v 
referenčním týdnu (placených i neplacených )?

0,0-98,0

PresCHod>0 PresPHod Kolik z toho bylo placených ? 0,0-98,0

Ano 1
Ne 2

Jakým způsobem?
Jako druhé  (další) zaměstnání 1

V jiném hlavním  zaměstnání 2
Pouze v rámci stávajícího  hlavního zaměstnání 3

Jakýmkoli  výše uvedeným způsobem  nebo kombinací 4

Ano 1
Ne 2

Ne 1
Méně než v polovině odpracovaných dní 2

Aspoň v polovině odpracovaných dní 3

Ano 1
Ne 2

Ne 1
Méně než v polovině odpracovaných dní 2

Aspoň v polovině odpracovaných dní 3

Ne 1
Méně než v polovině odpracovaných dní 2

Aspoň v polovině odpracovaných dní 3

Ne 1
1 sobotu (alespo ň jedna hodina ) 2

Aspoň 2 soboty 3

PracSob

Pracoval/a někdy v posledních čtyřech týdnech v sobotu ?

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

  
PraniVic

PraniVic=1 PraniZp

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11)
a

Prac4T<>2

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11)
a

Prac4T<>2

PracNoc

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

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

PracSm

Pracoval/a v posledních čtyřech týdnech?

PraniHod

Prac4T

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

  

Pracoval/a někdy v posledních čtyřech týdnech v noci (tj. 
od 23 do 6 hod )?

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

0,0-98,0

Přeje si  respondent odpracovat více hodin  než je 
současný počet hodin odpracovaných ve všech svých 
zaměstnáních dohromady?

PracDom

PracVec

Pracoval/a někdy v posledních čtyřech týdnech večer (tj. 
od 19 do 23 hod )?

NeprDuv=1,3-11

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11) 
a

Prac4T<>2

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11) 
a

Prac4T<>2
a

ZamPost=3,4

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11)
a

Prac4T<>2





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód

Ne 1
1 neděli (alespo ň jedna hodina ) 2

Aspoň 2 neděle 3

Měl/a v referenčním týdnu kromě svého hlavního 
zaměstnání ještě druhé zam ěstnání (vč. podnikání)?

Ne 1
Ano, na dobu neur čitou 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

Zam2=2,3 Z2OKECT

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.)

Popis kódu

Zam2=2,3 Z2OKECK

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.)

Kód OKEČ

Zam2=2,3 Z2KZAMT
Jakou práci respondent sám dělá ve svém druhém 
zaměstnání? Uvede se název zaměstnání (co konkrétně 
osoba dělá).

Popis kódu

Zam2=2,3 Z2KZAMK
Jakou práci respondent sám dělá ve svém druhém 
zaměstnání? Uvede se název zaměstnání (co konkrétně 
osoba dělá).

Kód KZAM

Zam2=2,3 Zam2H
Kolik hodin odpracoval/a v referenčním týdnu v rámci 
druhého zam ěstnání ?

0,0-98,0

Ano 1
Ne 2

Z jakého důvodu?
Hledá jiné hlavní zaměstnání, protože

existuje nebezpe čí či jistota ztráty/  ukon čení 
současného hlavního zaměstnání

1

současné  zaměstnání považuje za přechodné 2

chce lepší pracovní podmínky  (např. dosažení vyššího 
výdělku, pracovní doba, doba cestování na pracoviště, 

náplň práce)
3

chce práci s delší pracovní dobou 4
chce práci s kratší pracovní dobou 5

má jiné  důvody 6
Hledá vedlejší zam ěstnání 7

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

ExZam=1 a 
Prac0H=2

Kdy ukončil/a své poslední zaměstnání?

ExZam=1 a 
NeprDuv=2

Kdy nastoupil/a na RD?

PracNed

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-

11)
a

Prac4T<>2

ExZamDat 

Pracoval/a někdy v posledních čtyřech týdnech v neděli?

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

Zam2

Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 

NavrPrac=2
ExZam

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-11

HledJine

Zam2=2,3 Zam2Post

Hledá si jiné nebo další zaměstnání?

HledJine=1 ProcJine





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód

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 důvodu péče o dítě 
nebo jinou osobu (v č. RD)

3

Ukončil/a zaměstnání sám/sama z jiných osobních nebo 
rodinných d ůvodů 

4

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

5

Začal/a studovat 6

Odešel/odešla do předčasného starobního d ůchodu 7

Odešel/odešla  do řádného starobního d ůchodu 8
Odešel/odešla do plného invalidního d ůchodu 9

V souvislosti s nástupem do vojenské nebo civilní 
služby

10

Z jiných důvodů 11
Jaké bylo postavení respondenta v posledním 
zaměstnání?

Podnikatel se zaměstnanci 1
Podnikatel bez zaměstnanců 2

Zaměstnanec 3
Člen produkčního družstva 4

Pomáhající rodinný příslušník 5

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZOKECT 

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.)

Popis kódu

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZOKECK 

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.)

Kód OKEČ

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZKZAMT 

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

Popis kódu

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZKZAMK 

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

Kód KZAM

Hledal/a si v posledních čtyřech týdnech nějaké placené 
zaměstnání (vč. podnikání)?

Ano 1
Ne 2

Nalezl/a zaměstnání, které začne pozd ěji (do 3 m ěs. od 
nalezení)

3

Nalezl/a zaměstnání, které začne pozd ěji (za déle než 3 
měs. od nalezení)

4

Z jakého důvodu nehledal/a zaměstnání?
Ze zdravotních  důvodů 1

Pečuje  o dítě nebo dospělou osobu vyžadující péči 2
Další osobní  či rodinné  důvody 3

Vzdělávání  (učení, studium, jiné) 4
V důchodu  (starobní, invalidní) 5

Očekává op ětovný nástup  do práce (osoby ve výluce) 6

Domnívá se, že  vhodnou práci nenalezne 7
Nechce  nebo nepotřebuje pracovat 8

Má jiné důvody 9

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZamDuv 

ExZam=1 a 
RefTRok-

ExZamDat<8
ExZPost 

Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 

NavrPrac=2
HledZam

HledZam=2 HledNDuv





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód

HledZam=1 
nebo HledJine=1

Hledá zaměstnání jako

HledZam=3,4 Našel/šla zaměstnání jako
podnikatel  (nebo pom. rod. příslušník) 1

zaměstnanec  (nebo člen produkčního družstva) 2
K.3 pouze pro 

1.filtr
přijme jakékoliv  zaměstnání 3

HledPost=2,3 & 
(HledZam=1 

nebo 
HledJine=1)

Z hlediska délky úvazku by se mělo jednat o zaměstnání

HledPost=2,3 & 
HledZam=3,4

Z hlediska délky úvazku se bude jednat o zaměstnání 

na plnou  pracovní dobu 1

na plnou  pracovní dobu  (event.  přijme i zkrácenou ) 2

na zkrácenou  pracovní dobu (event.  přijme i plnou ) 3

na zkrácenou  pracovní dobu 4
nedokáže specifikovat, zda by se mělo jednat o plnou 

nebo zkrácenou pracovní dobu
5

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledOd Od kdy si hledá zaměstnání? DD.MM.YYYY

Jak dlouho již hledá zaměstnání?
Méně než 1 měsíc 1

Od 1 měsíce do méně než 3 2
Od 3 měsíců do méně než 6 3

Od 6 měsíců do méně než 12 4
Od 12 měsíců do méně než 18 5

Od 18 měsíců do méně než 2 roky 6
Od 2 let do méně než 4 roky 7

4 roky a více 8
Hledá si zaměstnání prostřednictvím úřadu práce ?

Ano 1
Ne 2

Hledá si zaměstnání prostřednictvím soukromých 
zprost ředkovatelen práce ?

Ano 1
Ne 2

Kontaktuje přímo zaměstnavatele (navšt ěvuje 
podniky) ?

Ano 1
Ne 2

Hledá si zaměstnání prostřednictvím příbuzných či 
známých ?

Ano 1
Ne 2

Podává inzeráty do novin či časopisů nebo na ně 
odpovídá?

Ano 1
Ne 2

Sleduje inzeráty  v novinách či časopisech?
Ano 1
Ne 2

Účastní se testů, pohovor ů nebo zkoušek ?
Ano 1
Ne 2

Hledá prostory  (pozemky) a vybavení pro podnikatelskou 
činnost?

Ano 1
Ne 2

HledOd 
nevyplněna

HledDob

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledMetA

HledPost

HledUv

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledMetD

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledMetE

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledMetC

HledMetB

HledMetF

HledMetG

HledMetH

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

(HledZam=1 
nebo 

HledJine=1) a 
HledPost=1,3





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Vyřizuje formální (licence, povolení)  a finanční 
zabezpečení pro podnikatelskou činnost

Ano 1
Ne 2

Očekává výsledek vy řízení žádosti  o zaměstnání?

Ano 1
Ne 2

Očekává zprávu z ú řadu práce ?
Ano 1
Ne 2

Očekává výsledek konkursu  na zaměstnání ve veřejném 
sektoru?

Ano 1
Ne 2

Hledá zaměstnání jiným zp ůsobem ?
Ano 1
Ne 2

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

Ne, nechce pracovat 2

HledZam=1 
nebo 

NehlPral=1,blan
k nebo 

PraniVic=1

Pokud se naskytne vyhovující zaměstnání (nebo 
vyhovující úprava souč. zaměstnání), je 
schopen /schopna do něj nastoupit b ěhem 14 dn ů?

HledZam=3
Je schopen/schopna nastoupit  do zaměstnání, které 
nalezl, během 14 dn ů?

Ano 1
Ne 2

Z jakého důvodu není schopen/pna nástupu do 14 dnů?

Musí dokončit školu  nebo učiliště, školení, rekvalifikační 
kurs

1

Nemůže ihned opustit sou časné zam ěstnání  (z důvodu 
výpovědní lhůty)

2

Má osobní  či rodinné  povinnosti (včetně mateřské 
dovolené)

3

Je nemocný /á či v pracovní neschopnosti 4
Má jiné důvody 5

Co dělal/a předtím, než za čal/a hledat zaměstnání?

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

Byl  v základní vojenské  nebo civilní služb ě 3
Byl/a v domácnosti 4

Byl/a v důchodu 5
Byla na mateřské  dovolené, byl/a na rodi čovské 

dovolené
6

Jiné 7
Jaké je obvyklé ekonomické postavení respondenta?

Na mateřské dovolené 1
Vzdělává se (učení, studium, jiné) 2

Na rodi čovské dovolené 3
Důchodce v předčasném  starobním důchodu 4

Důchodce v řádném  starobním důchodu 5
Plně invalidní  důchodce 6

Částečně invalidní důchodce 7
Trvale práce neschopen  ze zdravotních důvodů 8

Pracuje  (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 9
Je nezaměstnaný /á 10

V domácnosti 11
Jiné 12

HledMetI

(HledZam=1 
nebo 

HledJine=1) a 
HledPost=1,3

HledMetJ

HledMetK

HledMetL

HledMetM

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=2 NehlPral

Hned

Hned=2 HnedNDuv

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=1,3 
nebo HledJine=1

HledZam=1,3,4 PredHled

15+ ObvPost





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Byl respondentovi přiznán status osoby se zdravotním 
postižením ?

Ne 1
Ano, částečně invalidní nebo osoba zdravotn ě 

znevýhodn ěná
2

Ano, s těžším poškozením (plně invalidní ) 3

CastDuv=3
V předchozích otázkách jste uvedl/a, že pracujete na 
částečný úvazek z důvodu péče o dítě nebo jinou osobu. 
Pracujete na částečný úvazek z d ůvodu :

HledNDuv=2
V předchozích otázkách jste uvedl/a, že si nehledáte 
zaměstnání z důvodu péče o dítě nebo jinou osobu. 
Nehledáte si zam ěstnání z d ůvodu :

Dostupnost péče neovlivňuje rozhodnutí nepracovat či 
pracovat na částečný úvazek

1

Postrádám služby organizace zajišťující péči o děti 2
Postrádám služby organizace zajišťující péči o 

nemocné/postižené/starší osoby
3

Postrádám služby organizace zajišťující péči o děti  i 
nemocné/postižené/starší osoby

4

Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Bez vzdělání  - ISCED 0 1

1. stupe ň 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  - ISCED 3c 4

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

5

Pomaturitní a nástavbové  - ISCED 4 6
VOŠ a konzervatoř - ISCED 5b 7

Bakalá řské  - ISCED 5a 8
Vysokoškolské  (magisterské) - ISCED 5a 9

Doktorské  - ISCED 6 10
Je vyučen/a v nějakém oboru?

Ano 1
Ne 2

15+ bez 
NejVzdS=1

NejVzdR Ve kterém roce získal/a nejvyšší dosažené vzdělání?

Je(byl) studentem nebo učněm v rámci systému 
formálního  vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano , v ref. období byla výuka 1
Ano , v ref. období byly prázdniny 2

Ano, studuje dálkov ě 3
Ne 4

Jaký stupeň vzdělání respondent absolvuje?
1. stupeň ZŠ 1

2. stupeň ZŠ a odp. ročníky víceletých gymnázií 2
Učení bez maturity 3
Učení s maturitou 4

Střední škola 5
Nástavba a pomaturitní studium 6

Vysokoškolské studium (magisterské, bak., VOŠ) 7
Doktorské studium 8

VzdForm=1,2,3

ZdrPost

ProfPece

15+ NejVzdS

NejVzdS=4,5 VzdVyuc

15+ 
a 

ObvPost<>6,7

Popis kódu

Kód ISCED

NejVzdOT

NejVzdOK

15+ bez 
NejVzdS=1,2,3

15+ bez 
NejVzdS=1,2,3

15-69 VzdForm

VzdFormS

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Absolvuje/absolvoval/a vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání (v posledních 4 týdnech)?

Ano 1
Ne 2

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

0-500
Je registrován/a jako uchazeč o zaměstnání na úřadu 
práce?

Ano a pobírá podporu  v nezaměstnanosti 1
Ano, ale nepobírá podporu  v nezaměstnanosti 2

Ne 3

Jaká byla situace respondenta touto dobou před rokem?

Na mateřské dovolené 1
Vzdělával/a  se (učení, studium, jiné) 2

Na rodi čovské dovolené 3
Důchodce v předčasném  starobním důchodu 4

Důchodce v řádném  starobním důchodu 5
Invalidní  důchodce 6

Částečný invalidní důchodce 7
Trvale práce neschopen  ze zdravotních důvodů 8

Pracoval/a  (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) 9

Byl nezaměstnaný /á 10
V domácnosti 11

Jiné 12
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

1RSit=9 1ROKECT

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.)

Popis kódu

1RSit=9 1ROKECK

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.)

Kód OKEČ

1+ 1ROkres
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)?

1ROkres 
nevyplněna

1RStat Stát pobytu respondenta před rokem

1RStat <>ČR 1RObec Obec (příp. blízká větší obec) bydliště před rokem 
1RStat <>ČR 1RNuts2 NUTS 2 bydliště před rokem

15+ OsobaOdp Pořadové číslo osoby, která odpovídá
Souhlasí s dalším šetřením v domácnosti?

Ano 1
Ne 2

15-69 VzdNform

15+ 1RSit

1RSit=9 1RPost

VzdNform=1 NformHod

15-74 RegUP

každá 
domácnost

DalSet





Filtr Ozna čení otázky Otázka a odpov ěď Kód
Mohlo by být příští dotazování v domácnosti provedeno i 
telefonicky?

Ano 1
Ne 2

DalTel=1 Telefon Telefonní číslo (pouze pro potřeby tazatele)
Vadilo by respondentovi, kdyby ho příště, bude-li to nutné, 
kontaktoval jiný tazatel?

Ano 1
Ne 2

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 Nekontakt1 Datum 1. nekontaktu
Nekontakt=2 Nekontakt2 Datum 2. nekontaktu
Nekontakt=3 Nekontakt3 Datum 3. nekontaktu
Nekontakt=4 Nekontakt4 Datum 4. nekontaktu
Nekontakt=5 Nekontakt5 Datum 5. nekontaktu
Nekontakt=6 Nekontakt6 Datum 6. nekontaktu
Nekontakt=7 Nekontakt7 Datum 7. nekontaktu

každý DatSet Datum rozhovoru
Výsledek rozhovoru

Vyšetřen 1
Nevyšet řen:

Opis  z důvodu nezastižení  respondenta (předchozí hovor 
proběhl)

2

Opis  z důvodu odmítnutí  další spolupráce 3
Dlouhodobá nep řítomnost 4

Kategorické odmítnutí 5
Prázdný byt 6

Administrativní nebo technický odpad 7
Respondent odmítl nebo neumožnil šetření s 

notebookem
8

Mimo řádné  důvody nevyšetření 9
Výpadek tazatele 10

Nevyšetření z důvodu jazykové bariéry 11

Vysl=7 PoznRSO
Poznámka k administrativnímu a technickému odpadu pro 
potřebu RSO
Způsob šetření

Osobně s notebookem 1
Telefonicky s počítačem 2

Osobně do papírového dotazníku 3
Osobně do nouzového dotazníku 4

každý Soubor Soubor VŠPS
každý CisTaz Číslo tazatele
každý Poznamka Poznámka tazatele

každý Konec
Konec dotazníku. Vyplněním libovolného znaku aktivujete 
komplexní kontroly vyplněnosti.

DalSet=1 DalTel

DalTel=1 JinyTaz

každý Zpusob

každý Vysl

PocDom=0 nebo 
PocOD=0

Nekontakt


