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Metodické pokyny – AD HOC MODUL 2008 
Postavení migrant ů a jejich potomk ů na pracovním trhu 

 
Ad hoc modul 2008 bude šetřen na 1. návštěvě (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího 
obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích roku 2008. 
 
Cílovou skupinou AHM 2008 jsou pouze osoby ve věku 15-74 let. Otázka F0801 se vyplňuje 
pouze za osoby s českou státní příslušností, otázka F0807 se pak vyplňuje pouze za osoby 
narozené mimo území České republiky. 
 
Dotazník pro AHM 2008 je součástí programového vybavení VŠPS. Výběr osob je řízen 
programem. Vyšetření dotazníku na AHM 2008 je vsunuto za otázku StPrisl (Státní 
příslušnost). 
 
F0801, F0802 – Rok nabytí ob čanství 
 
Za žádných okolností neztotožňovat s trvalým pobytem na území České republiky. 
Tato otázka se šetří pouze za osoby, které mají státní občanství České republiky. Prvotním 
cílem této otázky je odlišit osoby, jež získaly státní občanství narozením, od těch, které jej 
získaly nabytím v pozdějším věku. Dalším rozměrem této otázky je možnost rozlišení situace 
migrantů, kteří získali státní občanství České republiky, od migrantů „cizinců“. Počet let od 
získání státní příslušnosti České republiky vyjadřující míru „naturalizace“ v závislosti na 
dalších otázkách (vzdělání, oblast migrace, ekonomická aktivita) umožňuje pak získat 
podrobnější informace o migrantech.  
 
Státní občanství České republiky se nabývá narozením, osvojením, určením otcovství, 
nalezením na území České republiky, prohlášením a udělením.  
 
Udělení státního občanství České republiky navazovalo od 1.1.1993 na státní občanství České 
a Slovenské Federativní republiky. Státní občan Slovenské republiky, který měl 
k 31. 12. 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, který nebyl státním 
občanem České republiky a který měl na území ČR trvalý pobyt podle zvláštních právních 
předpisů, je považován za státního občana České republiky od nabytí státního občanství 
České republiky. Pokud teda osoba měla k 1. 1. 1993 trvalý pobyt podle zvláštních předpisů 
na území České republiky, ale byla státním občanem Slovenské republiky, nelze tento zvláštní 
druh pobytu považovat za ekvivalent státního občanství České republiky. Za získání státního 
občanství České republiky se považuje až plnohodnotné nabytí státního občanství České 
republiky.  
 
Českoslovenští státní občané, kteří pozbyli československé státní občanství v době 
od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990 (za totalitního režimu) propuštěním ze státního svazku nebo 
v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž mělo Československo (Česko) 
uzavřenu smlouvu o zamezení vzniku dvojího státního občanství a opětovné získali státní 
občanství České republiky zjednodušeným způsobem – za rok nabytí občanství České 
republiky se považuje až získání „ztraceného“ státního občanství České republiky. 
 
Období druhé světové války: Ústavní dekret č.33/1945 Sb. ze dne 2. 8. 1945 vycházel 
z teorie, že z hlediska čs. práva státní občanství československé u osob německé a maďarské 
národnosti přetrvalo po celou dobu války (vzhledem k teorii kontinuity) a teprve tímto 
dekretem je ČSR propustila ze státního svazku. Tímto dekretem byla vymezena skupina 
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osob, jimž čs. občanství zůstalo zachováno a skupina osob, které mohly o občanství znovu 
požádat. Pokud tedy osoba znovu požádala o státní občanství a bylo jí na základě zmíněného 
dekretu vyhověno, neposuzuje se období během druhé světové války za přerušení trvání 
občanství státu Československo.  
 
Dvojí občanství: Tento ukazatel se týká pouze občanství České republiky. V případě, 
že osoba má dvě občanství, bere se do úvahy pouze rok, kdy osoba získala občanství České 
republiky. Pokud má osoba dvě občanství již při narození, získává tato osoba občanství České 
republiky již narozením. 
 
F0803-F0806 – Země narození otce (matky)  
Cílem této otázky je postihnout proces integrace a zapojení osob na trhu práce v případě, kdy 
alespoň jeden rodič se nenarodil v České republice. Je důležité šetřit zvlášť zemi narození 
otce a zemi narození matky.  
 
V určení země původu by se mělo postupovat stejným způsobem jako ve standardním modulu 
u otázky Země narození dotyčné osoby, respektive zohlednit současné hranice jednotlivých 
zemí. 
Za rodiče jsou považováni zákonní rodiče. Zákonným rodičem je osoba, která má právo žít 
po celou dobu či část doby s dítětem. V případě adopce dítěte jsou za zákonné rodiče 
považováni adoptivní rodiče. 
 
F0807 – Celkový po čet let pobytu v České republice 
Otázka zjišťuje celkový čas, ve kterém má osoba pobyt na území České republiky. V tomto 
případě je důležité vědět již o prvním pobytu v České republice i v případě, kdy osoba 
přerušila pobyt na území České republiky. Tato otázka se liší od otázky ze standardního 
modulu (Délka pobytu v České republice osob narozených mimo současné území České 
republiky), neboť ta vychází z posledního nepřerušeného pobytu na území České republiky.  
 
Do celkové doby se nepočítají turistické cesty či rodinná návštěva. 
Za přerušení  pobytu v České republice se považuje opuštění České republiky po dobu delší 
než jeden rok. 
 
Kódování: 
Počet let se počítá v tzv. dokončených letech. Pokud respondent pobývá na území České 
republiky kratší dobu než jeden rok, počet dokončených let je 0 let. Pokud respondent pobývá 
na území ČR delší dobu než 1 rok a kratší dobu než 2 roky, počet dokončených let je roven 
1 rok. 
 
Příklady: 

� Osoba narozená v cizině, která má  v současné době obvyklé bydliště na území České 
republiky. V České republice nejdříve bydlela 6 měsíců, další dva roky strávila ve své 
rodné zemi, poté se vrátila  do České republiky a její poslední pobyt trvá dva roky. 
Celkový počet let strávených v České republice je 2,5 roku, tazatel tedy vyplní 2 roky. 

� Osoba narozená v cizině, která má v současně době obvyklé bydliště na území České 
republiky. V České republice nejdříve bydlela 6 měsíců, dalších 9 měsíců strávila ve 
své rodné zemi, poté se vrátila do České republiky a její poslední pobyt trvá 5 let. 
Celkový počet let strávených v České republice je 6 let a 3 měsíce, tazatel tedy vyplní 
6 let. 

 


