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1. ÚVOD 
 
 V roce 2004 se uskuteční v České republice další pravidelné šetření ad hoc 
modulu, které je nedílnou součástí kontinuálního šetření pracovních sil. Téma 
zjišťování a základní obsah požadovaných informací byl pro členské země Evropské 
unie uveden v nařízení komise (ES) č. 247/2003 z 10.února 2003. 
 
 Hlavním účelem šetření je vyhodnocení postupu při naplňování politiky 
zaměstnanosti EU, především naplňování cílů tzv. třetího pilíře o podpoře 
adaptability podniků a zaměstnanců s ohledem na měnící se ekonomické a sociální 
prostředí. 
 
 Ad hoc modul je zaměřen na téma organizace práce a uspořádání pracovní 
doby. Předmětem šetření je zjištění míry samostatnosti  a diversifikace činnosti 
podnikatelů bez zaměstnanců a zaměstnavatelů s menším počtem pracujících, 
rozsah přesčasové práce, druh směnové práce, možnost úpravy pracovní doby 
a vybrané typy pracovních vztahů zaměstnanců (vč. členů produkčních družstev). 
Součástí AHM je i dotaz, zda zaměstnancům vyhovuje případná práce na směny 
nebo práce večer, v noci nebo o víkendu s ohledem na jejich životní situaci.  
 
 Aplikaci uvedeného nařízení do podmínek České republiky připravuje na 
základě metodického vymezení Eurostatu Český statistický úřad, odbor statistiky 
zaměstnanosti a mezd, VŠPS. Referenční období je stanoveno na 2. čtvrtletí 2004. 
 
 
2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ 
 
 Šetření ad moc modulu je organizováno jako součást výběrového šetření 
pracovních sil, pro které platí Pokyny pro zjišťování a prověřování dat oblastními 
statistickými orgány VŠPS platné od 1.1.2002 s příslušnými modifikacemi pro 
následující roky. 
 
2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA 
 
 Šetření ad hoc modulu 2004 je prováděno v celém souboru bytů vybraných 
pro VŠPS na 46.čtvrtletí, tj. na 2.čtvrtletí 2004. 
 
 Referenční období  druhého čtvrtletí 2004 je vymezeno kalendářními týdny 
14 až 26 roku 2004 (od 29. března do 27. června t.r.). Šetření probíhá  ve stejném 
období jako šetření základního souboru VŠPS, tj. v období kalendářních týdnů 
15 až 28 roku 2004 (od 5. dubna do 9. července 2004). 
 
 Cílovou skupinou  jsou všechny osoby v zaměstnání. Většina otázek je však 
vymezena tak, že se týkají pouze osoby v určitém postavení v zaměstnání a okruh 
skutečně oslovených je tak podstatně užší než činí úhrn osob v placeném 
zaměstnání a zaměstnaných ve vlastním podniku.  
 
 Pro šetření ad hoc modulu je připraven jediný postup - šetření prostřednictvím 
notebooku (viz dotazník F). Vzhledem k tomu, že jde o jednorázové šetření, je třeba 
maximum rozhovorů uskutečnit metodou přímého rozhovoru s respondentem.  
 
 
 



                                                                    
 

                         3  
2.2 DOTAZNÍK F (METODICKÉ POKYNY) 
 
Registrován ČSÚ Č. Vk 299/04 ze dne 25. 2. 2004    
 
 Pro šetření ad hoc modulu 2004 je připraven dotazník F za každou osobu, 
který je integrální součástí standardního dotazníku. Dotazník se zakládá  za všechny 
zaměstnané osoby 15+ . Jeho vyplnění navazuje na vypln ění příslušné části 
standardního dotazníku  za každou osobu. Sled dotazníků je řízen programem. 
 
 Podle okruhu dotazovaných osob se dotazník člení na 3 části: 

1. Podnikatelé – Samostatnost rozhodování o pracovních metodách a rozvrhu 
práce a  počet zákazníků 

2. Zaměstnanci a členové produkčních družstev – Rozsah přesčasové práce, 
druh směnové práce a všechny dotazy vztahující se k uspořádání pracovní 
doby. 

3. Vybrané skupiny osob v zaměstnání – uspořádání pracovní doby osob 
s částečným prac. úvazkem, spokojenost zaměstnaných s prací v atypickou 
dobu v souvislosti s životní situací respondentů. 

 
Vzhledem k odlišnému vymezení jednotlivých souborů dotazovaných není 

schéma průchodu dotazníkem uváděno. První okruh otázek se týká jiné skupiny 
respondentů než druhý okruh. Třetí okruh ukazatelů - vybrané skupiny 
zaměstnaných – se bude prolínat s konkrétními případy prvních dvou okruhů.  

 
Všechny ukazatele se vztahují k jedinému nebo hlavn ímu zam ěstnání. 
 

Otázka F0401 
Otázka se na rozdíl od AHM 2001 vztahuje pouze na kategorii podnikatelů. 
Rozhodující pro odpovědi není konkrétní výsledek smlouvy mezi právními subjekty 
na produkci či realizaci služby, ale míra samostatnosti v realizaci sjednaných prací či 
služeb. Předmětem této otázky je tedy samostatnost podnikatele při stanovení 
způsobu  a časového rozložení pln ění úkolu po celou dobu od sjednaného začátku 
do ukončení plnění úkolu stanoveného dohodou mezi podnikatelem a odběratelem 
produktu či služby.  
 
k.1 – Stanovení způsobu plnění úkolu je plně v kompetenci podnikatele, ale 
každodenní rozvrh určuje odběratel. 
 
k.2 – Pro podnikatele je závazný pouze termín ukončení (v některých případech 
i počátku – např. zahájení prací v zemědělství) a každodenní rozvrh si volí sám (čas 
začátku a konce prac. doby, čas přestávky apod.). Způsob provedení úkolu je však 
stanoven odběratelem. 
 
k.3 – Způsob i každodenní rozvrh si volí podnikatel sám. 
 
k.4 – Tímto kódem mají být zjištěny všechny případy podnikatelů, kteří jsou de facto 
v pozici většiny zaměstnanců, tj.způsob i časový průběh prací určuje odběratel. 
 
Otázka F0402 
Zásadně bude vyjádřen individuální názor respondenta  a shoduje se s obdobnou 
otázkou AHM 2001 
Práce se vykonává pravidelně pouze pro jednu firmu či zákazníka. V případě 
podnikatelů je třeba tyto případy odlišovat od převažující části případů, kdy 
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podnikatelé působí na trhu a musí obvykle získat zákazníka vlastním úsilím, aby mu 
mohli poskytnout výrobek nebo službu. 
 
Otázka F0403 
Tato otázka navazuje na otázku E0460 ve standardním modulu a počet placených 
přesčasových hodin musí logicky odpovídat celkovému počtu přesčasových hodin 
odpracovaných v referenčním týdnu. Nezapočítává se zákonem stanovená doba na 
jídlo a oddech (§89 zákoníku práce). Pokud respondent uvedl, že v referenčním 
týdnu nepracoval nebo nepracoval přesčas, doplní se automaticky 0. 
 
Otázka F0404 
k.1 – Tímto kódem budou označena i učitelská zaměstnání, pokud jsou vykonávána 
v rozsahu předem stanoveného počtu vyučovacích hodin. 
 
k.2 – Jedná se o uspořádání pracovní doby, kdy respondent může začínat dříve 
a končit dříve nebo začínat později a končit později tak, aby splnil požadavky 
pracovní smlouvy (denní počet odpracovaných hodin) s tím, že je stanoven interval, 
kdy je povinen být na pracovišti přítomen. 
Např. povinná prezence je stanovena od 9 do 14 hodin, pracovní doba je stanovena 
na 8 hod. bez přestávky na hl. jídlo (0,5 hod). Dle svých potřeb může pracovník 
pracovat od 5:30 do 14:00, od 8:00 do 16:30, od 9:00 do 17:30 apod.   
Na rozdíl od k. 3 a 4 nemůže chybějící a napracované hodiny vyrovnávat během 
delšího období než jeden den. 
 
k.3 a 4 – Pracovní doba zahrnuje základní část, během které zaměstnanec musí být 
na pracovišti, a část pohyblivou, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje před nebo za 
základní dobu v rámci daných časových hranic tak, aby splnil požadavky smlouvy. 
Chybějící nebo napracované hodiny se mohou sčítat a vyrovnat během určitého 
časového období (týdne, měsíce apod.). 
Kódem 3  budou označeny ty případy pružné pracovní doby, kdy respondent může 
kumulované napracované hodiny využít k vybrání si volných hodin (typickým 
příkladem je charakter pracovního úvazku v ČSÚ). 
Kódem 4  budou označeny ty případy pružné pracovní doby, kdy respondent může 
kumulované napracované hodiny využít k vybrání si volných dn ů nebo týdn ů (bez 
toho aby si bral dovolenou nebo speciální volno). 
 
Vzhledem ke stanovení povinné základní doby nemůže být pružná pracovní doba 
zaměňována s k.6, kdy si respondent určuje svůj pracovní rozvrh zcela autonomně. 
 
k.5 – Začátek a konec pracovní doby může být odlišný v průběhu týdne nebo delšího 
období a je individuálně dohodnut se zaměstnavatelem. Jedná se o doplňkovou 
kategorii pro případy, kdy je pracovní doba nějakým způsobem zaměstnavatelem 
determinována, ale nepřicházejí v úvahu předcházející druhy uspořádání pracovní 
doby (k.1-4).  
 
k. 6 – Pracovní dobu si určuje respondent sám podle vlastního uvážení. Neexistují 
žádné formální hranice pracovní doby. 
 
k.7 – Zde budou zařazeny  případy, kdy je pevně stanoven začátek pracovní doby, 
ale práce v příslušném dni trvá až do splnění stanoveného úkolu.  
 
Otázka F0405 
Jedná se o pracovní smlouvu stanovující roční počet odpracovaných hodin (např. 
1600 hod), ale počet hodin odpracovaných v jednotlivých týdnech se navzájem liší. 
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Stanovení ročního počtu hodin je nutnou podmínkou této smlouvy. Nejsou zde 
zahrnuty případy smluv uzavřených na kratší časové období, ve kterých může být 
také uveden celkový objem hodin). Nerovnoměrné rozdělení hodin určuje 
zaměstnavatel, přičemž zaměstnavatel rozhoduje o zvýšení počtu hodin 
odpracovaných denně nebo týdně po určité období v závislosti na potřebách 
produkce nebo služeb. Toto uspořádání prakticky nezná pojem přesčasové práce 
a práce na kratší pracovní dobu (neplést si tento poměr s případy, kdy v běžných 
pracovních poměrech je stanoven obvyklý počet odpracovaných hodin v týdnu).  
Roční kontrakt může být sjednán v případě smlouvy na dobu určitou i neurčitou. 
Pokud např. učitel měl v referenčním týdnu platnou pracovní smlouvu na dobu 
určitou (na 10 nebo 12 měsíců) a součástí této smlouvy byl sjednaný roční počet 
hodin, bude také považován za pracovníka s ročním kontraktem. Na rozdíl od AHM 
2001 je kladná odpověď na otázku striktně podmíněna stanovením ročního objemu 
hodin.  
 
Otázka F0406 
Osoby v tomto pracovním vztahu jsou vyzývány do práce v případě potřeby, přičemž 
zaměstnavatel nemá žádnou povinnost poskytnout práci (tím se liší od smlouvy 
stanovující roční počet hodin). Zaměstnavatel může domluvit se zaměstnancem práci 
na určitý počet dnů nebo týdnů bez přerušení s ohledem na produkční potřeby. 
V některých případech může být sjednán mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
minimální počet hodin, který má být odpracován v dohodnutém časovém období 
(např. 10hod za měsíc, 50 hodin za rok). Nepatří sem práce s pohotovostní dobou 
(lékaři, hasiči), která je součástí normální pracovní smlouvy. Pro práci na zavolání se 
dále používá termín nulahodinový kontrakt. 
 
Otázka F0407 
Otázka zjišťuje, zda respondentovi toto uspořádání vyhovuje s ohledem na jeho 
životní situaci (především sociální, zdravotní a osobní  aspekty). Je pokládána pouze 
osobám pracujícím na zavolání. 
 
Otázky F0408, F0409, F0410 
Ukazatelé zahrnují všechny možnosti, zda si respondent vybral nebo chtěl vybrat 
v referenčním týdnu hodiny či dny nezávisle na tom, zda se jedná o kompenzaci již 
napracovaných hodin nebo bude kompenzace teprve následovat (u pružné pracovní 
doby) nebo se jednalo o dovolenou či speciální volno. Odpověď na tuto otázku 
nemusí korespondovat s otázkou E0453 standardního modulu (např. si respondent 
vybral v referenčním týdnu půl den volna, ale celkový počet odpracovaných hodin 
v týdnu byl vyšší než obvykle, protože v jiných dnech odpracoval větší objem hodin). 
Nabídka možných odpovědí u této otázky váže na konkrétní odpověď na otázku 
F0404. 
 
U pružné pracovní doby s možností vybírat si několik hodin (F0404=3): 
k.1 – Zahrnuje pouze volné hodiny jako kompenzaci hodin, které byly nebo budou 
napracovány. 
k.3 – Zahrnuje pouze půldenní, denní nebo vícedenní volno, na které si respondent 
vzal dovolenou nebo speciální volno. Speciální volno představuje např. nemocenská, 
studijní volno, volno z osobních důvodů (pohřeb, svatba), volno na péči o nemocné 
dítě apod. 
k.4 – Zahrnuje případy, kdy si respondent vzal (v různých dnech referenčního týdne) 
několik hodin volna a zároveň alespoň jeden volný den (kombinace k.1 a k.3) .   
k.5 – Jedná se o případy, kdy respondent musel zůstat v práci. Pokud si nemohl vzít 
několik hodin volna jako kompensaci a využil dovolenou či speciální volno, použije se 
kód 3. 
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k.7 – Zahrnuje četné případy, kdy si respondent žádné volno nevzal ani nechtěl vzít, 
dále případy výluk, stávek, prac. sporů, prostojů aj. 
 
U pružné pracovní doby s možností vybírat si celé dny volna (F0404=4): 
k.1 – Zahrnuje pouze volné hodiny či dny jako kompenzaci hodin, které byly nebo 
budou napracovány.  
k.3 – Zahrnuje pouze půldenní, denní nebo vícedenní volno, na které si respondent 
vzal dovolenou nebo speciální volno. Speciální volno představuje např. nemocenská, 
studijní volno, volno z osobních důvodů (pohřeb, svatba), volno na péči o nemocné 
dítě apod. 
k.4 – Zahrnuje případy, kdy si respondent vzal (v různých dnech referenčního týdne) 
několik hodin volna a zároveň alespoň jeden volný den (kombinace k.1 a k.1 nebo 
k.1 a k.3) .   
k.5 – Jedná se o případy, kdy respondent musel zůstat v práci. Pokud si nemohl vzít 
několik hodin volna jako kompensaci a využil dovolenou či speciální volno, použije se 
kód 3. 
k.7 – Zahrnuje četné případy, kdy si respondent žádné volno nevzal ani nechtěl vzít, 
dále případy výluk, stávek, prac. sporů, prostojů aj. 
 
U zbylých případů (F0404=1,2): 
k.2 – Respondent si během referenčního týdne vybral několik hodin (bez nutnosti 
brát si dovolenou nebo speciální volno). Patří sem i případy, kdy je toto volno 
napracováno ještě v průběhu referenčního týdne. 
k.3 – Zahrnuje pouze půldenní, denní nebo vícedenní volno, na které si respondent 
vzal dovolenou nebo speciální volno. Speciální volno představuje např. nemocenská, 
studijní volno, volno z osobních důvodů (pohřeb, svatba), volno na péči o nemocné 
dítě apod. 
k.4 – Zahrnuje případy, kdy si respondent vzal (v různých dnech referenčního týdne) 
několik hodin volna a zároveň alespoň jeden volný den (kombinace k.2 a k.3) .   
k.6 – Jedná se o případy, kdy respondent musel zůstat v práci a nemohl si vzít volno 
ani na několik hodin bez dovolené či speciálního volna ani si nemohl vzít dovolenou 
nebo speciální volno. 
k.7 – Zahrnuje četné případy, kdy si respondent žádné volno nevzal ani nechtěl vzít, 
dále případy výluk, stávek, prac. sporů, prostojů aj. 
 
Otázka F0411 
Otázka navazuje na otázku E0469 standardního modulu. Pozor na úpravu Pokynů 
platnou od 1.1.2004. 
 
k.1 – Respondent pracuje v takovém režimu, který zaručuje nepřetržitou činnost 
pracoviště (pracoviště je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu , pracovník 
pravidelně rotuje ve směnách v kalendářním období roku).  
 
k.2 – Respondent pracuje v takovém režimu, který zaručuje nepřetržitou činnost 
pracoviště (pracoviště je v provozu 24 hodin denně, 5 dní v týdnu , pracovník 
zpravidla pravidelně rotuje v ranní, odpolední a noční směně). 
 
k.3 a 4 –  Oba systémy zahrnují dvě směny, odlišuje je p řestávka mezi nimi . 
Zatímco u kódu 3 se jedná pouze o přestávku nezbytně nutnou k předání práce 
následující směně či výměně na pracovišti (převážně se jedná o systém ranní 
a odpolední směny), u kódu 4 jde o přestávku delší, která směny dělí na denní 
a noční. Výklad kódů je shodný s ad hoc modulem 2001. 
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V případě, že pracovník pracuje v pevné směně a nerotuje, měl by být označen 
kódem 6 . 
 
Otázky F0412 a F0413 
Otázky zjišťují, zda respondentovi toto uspořádání vyhovuje s ohledem na jeho 
životní situaci (především sociální, zdravotní, osobní  aspekty). 
 
Otázka F0412 je pokládána osobám pracujícím na směny. 
Otázka F0413 se vztahuje ke všem osobám s hlavním zaměstnáním, které v rámci 
standardního modulu uvedly, že pracovaly v posledních čtyřech týdnech večer, 
v noci, v sobotu nebo v neděli. Otázka se netýká těch zaměstnanců, kteří  uvedli, že 
pracují na směny nebo v režimu na zavolání.  
 
Otázka F0414 
Otázka navazuje na otázku E0428 standardního modulu. Posuzuje se rozdíl mezi 
rozsahem zkráceného úvazku respondenta a plného úvazku, který je obvyklý v tomto 
zaměstnání. Pro informaci bude uveden počet obvykle týdně odpracovaných hodin 
pracujících na plný úvazek v členění podle pohlaví, postavení v zaměstnání 
(zaměstnanci + členové produkčních družstev, podnikatelé a pomáhající rodinní 
příslušníci) a odvětví. 
k.2 – Bude použit pouze ve specifických případech, kdy úvazek respondenta je právě 
o půl dne týdně kratší než úvazek na plnou pracovní dobu. 
k.5 – Kód se vztahuje k delšímu časovému období a nemusí být tedy dodržován 
pravidelný rytmus střídání pracovního týdne a nepracovního týdne (např. respondent 
pracoval v 1. a 4. týdnu měsíce a nepracoval ve 2. a 3. týdnu). 
 
3. ČINNOSTI OBLASTNÍCH STATISTICKÝCH ORGÁN Ů 
 
3.1 ZAJIŠTĚNÍ ŠETŘENÍ 
 
 Šetření ad hoc modulu Organizace práce a uspo řádání pracovní doby  je 
zajišťováno v plném rozsahu pracovníky výběrového šetření pracovních sil. Je 
součástí VŠPS ve 2. čtvrtletí 2004. 
 
 Pro zajištění šetření vydává Český statistický úřad tyto Pokyny, zabezpečuje 
potřebné programové vybavení  tazatelů a krajských garantů VŠPS a zajišťuje pro 
pracovníky oblastních statistických orgánů potřebné instruktáže a metodickou 
pomoc. ČSÚ provádí rovněž i veškeré navazující činnosti související s prezentací 
šetření a předáním požadovaných výsledků Eurostatu. 
 
 Základní instruktáž krajských garantů k výkladu metodiky šetření se koná 
podle dohody ČSÚ s oblastními statistickými orgány. Na tuto instruktáž navazují 
instruktáže tazatelů zajišťované krajskými garanty v rozsahu jejich územní 
působnosti. 
 
 Technologie sběru, pořizování, kontrol a předávání dat je totožná se 
zajišťováním základního šetření VŠPS. Řídí se proto stejnými pravidly, která jsou 
uvedena v Pokynech VŠPS, resp. v návodech pro zpracování. Specifické otázky 
technologie zpracování budou řešeny v rámci obvyklých návodů poskytovaných 
elektronickou cestou. 
 Pro evidenci průběhu šetření nejsou vydány žádné administrativní formuláře 
a žádné speciální informace tohoto druhu nebudou ústředím vyžadovány. Pokud si 
odpovědný pracovník krajské reprezentace potřebuje vést evidenci o průběhu 
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šetření, vypracuje si pro tyto účely vlastní administrativu. Náklady na zajištění šetření 
budou vykázány v rámci nákladů na VŠPS na formuláři VŠPS/K2.  
 
 
3.2 ARCHIVACE 
 
Archivace materiálů ze šetření ad hoc modulu se řídí těmito pravidly: 
 
Tazatelé  : 

datové soubory  s primárními daty ad hoc modulu se archivují po dobu 2 let 
po ukončení šetření, tj. do konce 2. čtvrtletí 2006. 

 
Krajští garanti  : 

datové soubory  s primárními daty ad hoc modulu se archivují po dobu 5 let 
po ukončení šetření, tj. do konce 2. čtvrtletí 2009. 

 
3.3 HARMONOGRAM 
 
Zpracování ad hoc modulu 2004 se řídí následujícím harmonogramem: 
 

Činnost Zabezpečuje Termín 
Instruktáž pro krajské garanty oddělení VŠPS 16.3.2004 
Instruktáž pro tazatele krajský garant do 26.3.2004 
Zahájení šetření tazatel VŠPS   5.4.2004 
Předání dat za duben tazatel VŠPS 14.5.2004 
Předání dat za duben krajský garant 20.5.2004 
Předání dat za květen tazatel VŠPS 18.6.2004 
Předání dat za květen krajský garant 24.6.2004 
Předání dat za červen tazatel VŠPS   9.7.2004 
Předání dat za červen krajský garant 15.7.2004 
Předání dat Eurostatu oddělení VŠPS 28.3.2005 

 
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 Tyto pokyny jsou platné k provedení šetření ad hoc modulu 2004 na téma 
Organizace práce a uspo řádání pracovní doby v České republice. Jejich nedílnou 
součástí potřebnou pro zabezpečení uvedeného šetření jsou „Pokyny pro tazatele 
a krajské garanty“ vydané pro výběrové šetření pracovních sil Českým statistickým 
úřadem dne 16. listopadu 2003 s účinností od 31. prosince. 
 
 Pokyny nabývají účinnosti dnem 29.března 2004 a pozbývají účinnosti dnem 
15. července 2004. 
 
V Praze dne 1. března 2004 
 

Ivo Makalouš, v.r. 
ředitel odboru statistiky zaměstnanosti  a mezd 

Českého statistického úřadu 
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5. DOTAZNÍK F 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtr Číslo otázky Text otázky a odpov ědí
Kód 

odpov ědi

E0401=1,2 F0401
Rozhodujete sám/sama o metodách práce a každodenním rozvrhu 
práce?

Rozhoduje o metodách práce, ale ne o rozvrhu 1
Rozhoduje o rozvrhu práce, ale ne o metodách 2

Rozhoduje o rozvrhu a metodách práce 3
Nerozhoduje ani o rozvrhu ani o metodách práce 4

E0401=2 nebo 
(E0401=1 a E0415<10)

F0402 Pracujete pouze pro jednoho  zákazníka či firmu?

Ano 1
Ne 2

E0401=3,4 F0403 Kolik přesčasových hodin  v referenčním týdnu bylo placených ?

0-99,9

E0401=3,4 F0404 Jaké je uspořádání Vaší pracovní doby?
Pevný začátek a konec  pracovní doby 1

Možnost začít dřív nebo skončit později než je doba povinné 
prezence na pracovišti

2

Pružná pracovní doba  s možností vybrat si několik hodin  (ne celé 
dny)

3

Pružná pracovní doba  s možností vybrat si několik hodin i celé 
dny

4

Individuální úprava 5
Pracovní dobu si určuje sám/sama 6

Jiné 7
E0401=3,4 a F0404 

není 6
F0405 Máte pracovní smlouvu stanovující roční po čet hodin ?

Ano 1
Ne 2

E0401=3,4 a E0469 
není 1

F0406 Pracujete na zavolání ?

Ano 1
Ne 2

F0406=1 F0407 Vyhovuje Vám práce na zavolání?
Ano 1
Ne 2

E0301=1 a E0401=3,4 a 
E0467 není 1 a 

F0404=3
F0408

Vzal/a si (nebo chtěl/a vzít) v referenčním týdnu alespo ň několik 
hodin (nebo dn ů) volna ?

Vybral/a si několik hodin volna (jako kompenzaci napracovaných 
hodin )

1

Vzal/a si půl den, den nebo více dní volna (dovolená, speciální 
volno )

3

Vzal/a si jak několik hodin volna tak i půl den, den nebo více dní 
(kombinace 1 a 3 )

4

Chtěl/a si vzít několik hodin volna, ale nemohl/a  (ani si nevzal/a 
dovolenou)

5

Jiné (vč. nevzal/a si volno ) 7
E0301=1 a E0401=3,4 a 

E0467 není 1 a 
F0404=4

F0409
Vzal/a si (nebo chtěl/a vzít) v referenčním týdnu alespo ň několik 
hodin (nebo dn ů) volna ?

Vybral/a si několik hodin  nebo den či více dnů volna (jako 
kompenzaci napracovaných hodin )

1

Vzal/a si půl den, den nebo více dní volna (dovolená, speciální 
volno )

3

Vzal/a si jak několik hodin volna tak i půl den, den nebo více dní 
(kombinace 1 a 1 nebo 1 a 3 )

4

Chtěl/a si vzít několik hodin volna, ale nemohl/a (ani si nevzal/a 
dovolenou)

5

Jiné (vč. nevzal/a si volno ) 7
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Filtr Číslo otázky Text otázky a odpov ědí
Kód 

odpov ědi
E0301=1 a E0401=3,4 a 

E0467 není 1 a 
F0404=1,2

F0410
Vzal/a si (nebo chtěl/a vzít) v referenčním týdnu alespo ň několik 
hodin (nebo dn ů) volna ?

Vybral/a si několik hodin volna (mimo dovolenou a speciálního 
volna )

2

Vzal/a si půl den, den nebo více dní volna (dovolená, speciální 
volno )

3

Vzal/a si jak několik hodin volna tak i půl den, den nebo více dní 
(kombinace 2 a 3 )

4

Chtěl/a si vzít několik hodin nebo půl den, den či více dní volny, ale 
nemohl/a

6

Jiné (vč. nevzal/a si volno ) 7
E0469=1 F0411 V jakém systému směnové práce pracujete?

Rotace ve směnách zajišťujících provoz 24 hod 7 dní v týdnu 1
Rotace ve směnách zajišťujících provoz 24 hod 5 dní v týdnu 2

V systému ranní a odpolední  směny 3
V systému denní a no ční směny 4

Jiný systém 6
E0469=1 F0412 Vyhovuje Vám práce na směny?

Ano 1
Ne 2

(E0471=1,2 nebo 
E0473=1,2 nebo 
E0475=1,2 nebo 

E0477=1,2) a E0469 
není 1 a F0406 není 1

F0413
Uvedl/a jste, že jste pracoval/a večer, v noci, v sobotu nebo v neděli. 
Vyhovuje Vám práce v takovou dobu?

Ano 1
Ne 2

E0428=2 F0414
Ve srovnání s pracovní dobou na plný úvazek obvyklo u ve 
Vašem odv ětví , obvykle odpracujete:

méně hodin denně 1
o půl dne méně za týden 2

méně dní v týdnu 3
méně hodin a méně dní v týdnu 4

1 týden ze dvou 5
jiný rozdíl oproti plné prac. době 6


