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Formulář pro domácnost
Pro všechny osoby, které bydlí v jednom bytě
či jakémkoli jiném typu obydlí
Vyplňte
ejte
a odevzd
2021
do 11. 5.

Vážení účastníci Sčítání 2021,
Sčítání 2021 je zdroj jinak nedostupných informací o životě
v naší zemi. Vaše odpovědi mohou významně ovlivnit
další rozvoj České republiky. Výsledky jsou široce
využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb.
Pro smysluplnost Sčítání 2021 je naprosto zásadní,
abychom se sečetli všichni do jednoho. I proto je účast
povinná ze zákona. Zveřejňovat se však budou pouze
hromadné výsledky bez vztahu ke konkrétním osobám.
Mohu Vás ujistit, že se žádná individuální data
sbíraná pro statistické účely nikomu dalšímu zásadně
nepředávají. Český statistický úřad je výhradním
správcem poskytnutých osobních údajů a přijal
důkladná opatření k jejich ochraně. Zabezpečení
sčítání odpovídá zákonům naší země i předpisům EU
a využívá nejmodernější technologie pro ochranu dat.
Děkuji Vám za účast a věřím, že se sečteme raz dva!

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.,
předseda Českého statistického úřadu

Časté dotazy

S ohledem na protiepidemická opatření byl způsob
odevzdání formuláře upraven následovně:
Jak odevzdat vyplněný formulář?
Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce odevzdáte
na kontaktním místě sčítání, na kterékoliv poště, nebo ho
jednoduše vhodíte do poštovní schránky. Obálku s logem
Sčítání 2021 získáte společně s formulářem od sčítacího
komisaře nebo na kontaktním místě. Má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma. Odevzdat
vyplněný formulář je třeba do 11. 5. 2021.
Kde získat nový formulář?
Nový formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání. Nacházejí se na vybraných
pobočkách České pošty a krajských správách Českého
jistíte na scitani.cz/kontaktnimisto
statistického úřadu. Adresyy zj
zjistíte
253
253
e8
40 30
40683
50.
nebo infolince
840
od na vyplnění?
Existuje návod
Základní pokyny k vyplnění jsou přímo ve formuláři. Podrobné
ajdete na webu
návody na vyplnění všech částí formuláře najdete
253
253
u8
40 30
40683
50
scitani.cz/formular. Případně volejte infolinku
840
nebo pište na dotazy@scitani.cz.
Komu je formulář určený?
Formulář je určený všem, a to i dočasně nepřítomným,
kteří spolu bydlí a dosud se nesečetli během online sčítání.

Vaše soukromí
je v bezpečí
Správcem poskytnutých osobních údajů je výhradně Český
statistický úřad. Tyto údaje zpracovává zabezpečeným
způsobem na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní
úpravou na ochranu a zpracování osobních údajů, a to jen
po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti najdete na scitani.cz.

Co ti, kteří se sečetli přes internet (online)?
Jestliže se celá domácnost sečetla online, listinný formulář
vůbec nevyplňuje.
Pokud se online sečetl pouze někdo z domácnosti, při vyplnění
listinného formuláře uveďte všechny údaje o bydlení a domácnosti
A1–A13 na stranách 2 až 5. Osoby sečtené online označte křížkem
v seznamu osob v otázce A10 na straně 4. Otázky B1–B16
od strany 6 pak vyplňte jen za ty osoby, které se online nesečetly.
Musí každý vyplnit formulář samostatně?
Formulář může vyplnit i jedna osoba za celou domácnost.
Kdo vyplňuje za nezletilé a omezené ve svéprávnosti?
Za nezletilé nebo ve svéprávnosti omezené osoby jsou povinni
vyplnit údaje zákonní zástupci.
Je povinné odpovědět na všechny otázky?
Je povinné odpovědět na všechny otázky vždy podle pokynů
ve formuláři (např. některé údaje vyplňují jen osoby, kterým
je 15 a více let, apod.). Výjimkou jsou pouze otázky na národnost (B9)
a náboženskou víru (B10), u nich odpověď není povinná.

Chcete se na něco zeptat?

Navštivte web, napište nebo zavolejte!
olejtje!
253
8253
40 30
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50

Dodatečný formulář
pro domácnost

Formulář pro domácnost
Household form

Str. 3 / Page 3
n.
slatio
n
a
r
t
only a d submit
s
i
s
i
n
Th
lete a
rm
Comp original fo
n
only a Czech!
in

Pokračování formuláře pro více než 5 bydlících osob
Vaše soukromí je v bezpečí

Správcem poskytnutých osobních údajů
je výhradně Český statistický úřad. Tyto údaje
zpracovává zabezpečeným způsobem
na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s platnými předpisy EU
a národní právní úpravou na ochranu
a zpracování osobních údajů, a to jen
po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti
najdete na scitani.cz.

Komu je formulář určený?
Tento formulář se využije jako pokračování Formuláře
pro domácnost tam, kde společně bydlí více než 5 osob
v jednom bytě či jiném typu obydlí. V takovém případě se prvních
5 osob zapíše do původního Formuláře pro domácnost
a dalších nejvíce 6 osob do tohoto formuláře. Pokud bydlí
společně více než 11 osob, potřebujete těchto Dodatečných
formulářů více a další osoby se zapíší do nich.
Kde získat nový formulář?
Nový formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře nebo
na kontaktních místech sčítání. Nacházejí se na vybraných
pobočkách České pošty a krajských správách Českého
statistického úřadu. Adresyy zj
zjistíte
na scitani.cz/kontaktnimisto
jistíte n
nebo infolince
840
e8
40 30
40 683
50.
253
253
Co ti, kteří se
internet (online)?
e sečetli přes interne
Jestliže se celá domácnost sečetla online, listinný formulář
vůbec nevyplňuje.
Pokud se online sečetl pouze někdo z domácnosti, při vyplnění
listinného formuláře uveďte všechny údaje o domácnosti
A1–A13 na stranách 1 až 3. Osoby sečtené online označte
křížkem v seznamu osob v otázce A10 na straně 2. Otázky B1–B16
od strany 4 pak vyplňte jen za ty osoby, které se online nesečetly.

Vyplňujte dle stavu k 26. 3. 2021.

Pro výsledky sčítání je důležité, aby všichni vyplnili údaje ke stejnému okamžiku. Veškeré údaje vyplňte podle stavu k datu
26. března 2021 (přesněji podle stavu k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021), pokud není u otázek uvedeno jinak.

Dodatečný formulář
pro domácnost
Additional form for household

Jak vyplňovat?

● Pište černou nebo modrou propiskou
● Užívejte velká tiskací písmena
● Nepište mimo určená pole, u dlouhých textů
používejte zkratky
● Správnou odpověď zakřížkujte
● Označte pouze jednu možnost, není-li uvedeno jinak
● Chybnou odpověď začerněte, pak uveďte správnou

Bakalářské (Bc., BcA.)

● Uvádějte současné názvy obcí, okresů, krajů
a států (platné k 26. 3. 2021)

Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

A1 Kde bydlíte?
Zde prosím opište přesně adresu obvyklého bydliště Vaší domácnosti,

Je to důležité, aby se
poznalo, které formuláře
a domácnosti patří k sobě.

kterou jste uvedli v otázce A1 v původním Formuláři pro domácnost.
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V ČR, uveďte adresu
Ulice
Číslo popisné / Číslo orientační

Případně číslo evidenční

Obec
PSČ
V jiném státě, uveďte stát

Chcete se na něco zeptat?

Navštivte web, napište nebo zavolejte!
olejtje!
253
253
40 30
40683
50
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 8
840

Samostatný formulář
pro osobu

Pro osoby žijící jednotlivě v ubytovacích aj. zařízeních
Vaše soukromí je v bezpečí

Správcem poskytnutých osobních údajů je výhradně
Český statistický úřad. Tyto údaje zpracovává
zabezpečeným způsobem na základě a v rozsahu
zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s platnými předpisy EU
a národní právní úpravou na ochranu a zpracování
osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou.
Podrobnosti najdete na scitani.cz.

Komu je formulář určený?
Tento formulář vyplňují pouze osoby, které žijí jako
jednotlivci/klienti v hromadných ubytovacích zařízeních,
zařízeních sociální péče apod. Pokud bydlíte v zařízení
s partnerem či rodinou anebo bydlíte sami v bytě,
potřebujete Formulář pro domácnost.
Kde získat nový formulář?
Nový formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře
nebo na kontaktních místech sčítání. Nacházejí se
na vybraných pobočkách České pošty a krajských
dresyy zji
j stíte
správách Českého statistického úřadu. Adresy
zjistíte
253
253
e8
40 30
40683
50.
na scitani.cz/kontaktnimisto nebo infolince
840

Vyplňujte dle stavu k 26. 3. 2021.

Pro výsledky sčítání je důležité, aby všichni vyplnili údaje ke stejnému okamžiku. Veškeré údaje vyplňte podle stavu k datu
26. března 2021 (přesněji podle stavu k půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021), pokud není u otázek uvedeno jinak.

Jak vyplňovat?

● Pište černou nebo modrou propiskou
● Užívejte velká tiskací písmena
● Nepište mimo určená pole, u dlouhých textů
používejte zkratky
● Správnou odpověď zakřížkujte
● Označte pouze jednu možnost, není-li uvedeno jinak
● Chybnou odpověď začerněte, pak uveďte správnou
● Uvádějte současné názvy obcí, okresů, krajů
a států (platné k 26. 3. 2021)

Bakalářské (Bc., BcA.)
Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)

A1 Kde bydlíte?
Uveďte místo svého obvyklého bydliště, tj. kde skutečně bydlíte nebo dlouhodobě žijete.
(Toto místo nemusí být shodné s adresou Vašeho trvalého pobytu uvedenou v dokladech.)
V ČR, uveďte adresu
Ulice
Číslo popisné / Číslo orientační
Obec
PSČ
V jiném státě, uveďte stát
A2 Vyberte typ Vašeho obydlí / způsob bydlení.
Rekreační objekt (např. chata)
Nezkolaudovaný dům, nouzové obydlí, přístřeší
Mobilní/pohyblivé obydlí (např. maringotka, obytná loď, karavan)
Ubytovací zařízení (např. ubytovna, domov pro seniory)
Žádné obydlí (bez domova)

Chcete se na něco zeptat?

Navštivte web, napište nebo zavolejte!
olejtje!
253
8253
40 30
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50

Případně číslo evidenční

Samostatný formulář
pro osobu
Separate form for a person

Str. 21 / Page 21

DO NOT FILL IN

Str. 2 / Page 2

LI

N

Enumerate with us.
Safe. Online. In one click.

NO
TF
IL

The Census is in progress. It concerns all of us. Each answer can
affect what life in our country will look like. Thank you to everyone
who have already enumerated themselves. If you have not done so,
you have until 11 May 2021.

Simple

Safe

Whether you are at home or on the go,
it is easy to enumerate online. It can
be done from anywhere. Enumerate
yourself or even your entire family.

You can enumerate via the Internet, completely
without personal contact or via a paper form
while respecting current hygiene measures.
All your personal data will be secure.

27. 3. – 11. 5.

Online Census at scitani.cz

The form can be filled out from a computer, tablet or mobile phone. Enumerate
the entire household via the Internet without having to contact the Census
enumerator. It is simple and saves time. You can log in using an identity document,
an electronic identity (NIA) or a data box (of a natural person). You may also
help someone fill out the Census form, who cannot do it themselves.

17. 4. - 11. 5.

Census using a paper form

DO

If you do not enumerate online, you will need to fill out a paper form. You will receive
it together with an envelope from a Census enumerator or at a Census contact point
located at selected post offices. The Census enumerator will arrive on a pre-announced
date and wait for your arrival in front of your dwelling. You can send
the completed form in the reply envelope via a mailbox or submit it
at any contact point.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

scitani.cz
Čeština | English | Deutsch | Polski | Romaňi čhib | Pусский | Українська | Tiếng Việt
dotazy@scitani.cz | 253 253 683
Komunikujeme v češtině | in English | по-русски
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Household form
For all persons who live in one dwelling
or other type of housing
ll
Please fi it
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in and s 021
.2
by 11.05

How
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completed
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Submitting
form
was adjusted
The
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dueform
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measures:
home
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in the reply envelope for free.
the completed Census form until 11 May 2021.
How to get a new form?
To obtain a new form for free, please contact the Census officer
or visit the Census contact points. They are located at the selected
Czech Post branches and the regional authorities of the Czech
Statistical Office. To find the addresses, please refer to scitani.cz/
kontaktnimisto or call the infoline at 840
40683
50.
25330
253

NO
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It is absolutely essential for the usefulness
of the 2021 Census that everybody enumerates
themselves, which is why the participation is
mandatory by law. However, only aggregated
results will be published, unrelated to specific
individuals.

FAQ

LI

The 2021 census is a source of otherwise
inaccessible information about life in our country.
Your answers can significantly affect the further
development of the Czech Republic. The results
are widely used, for example, in the preparation
of housing programs, infrastructure development
or for planning of better service availability.

N

Dear participants of the Census 2021,

I can assure you that no individual data collected
for statistical purposes will be passed on to anyone
else. The Czech Statistical Office is the sole
administrator of the personal data provided and has
taken thorough measures to protect them. Census
security complies with our country’s laws and EU
regulations and uses advanced protection technologies.
Thank you for your participation and
I believe it will be quick and simple!

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.,
President of The Czech Statistical Office

DO

Your privacy will
be kept secure

The Czech Statistical Office is the sole administrator
of the provided personal data. It processes the data
in a secure manner on the basis of and within
the scope of Act No. 332/2020 Coll., On the Census
of Population, Housing and Dwellings in 2021 and
on the Amendment of Act No. 89/1995 Coll., On the State
Statistical Service, as amended, in accordance with
applicable EU and national legislation on the protection
and processing of personal data, only for as long
as is strictly necessary. Details can be found at scitani.cz.

Do you have a question?

Visit our website, write or call!
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50
25330
253

Are there instructions for completing a form?
Basic instructions for completing are included in the form.
For detailed instructions to complete all form sections, please
refer to scitani.cz / formular. You may also call the infoline
at 840
40683
50 or write to dotazy@scitani.cz.
25330
253
Who is the form addressed to?
The form is addressed to all the people, including those temporarily
absent, who share a dwelling and have not participated in online
Census yet.
What about those who have enumerated yourself via internet
(online)?
In case your entire household has been enumerated online,
you do not need to fill in the paper form.
In case only some members from your household have been
enumerated online, please provide all the data on housing and
households A1 – A13 on pages 2 to 5 when filling in the paper form.
Please mark the enumerated household members with a cross
in the list of persons on page 4, question A10. For the rest of the
form, question B1 – B16 from page 6, please fill in only for members,
who had not enumerated online.
Does everyone need to fill in the form separately?
The form may be completed by a single person for the entire
household.
Who should fill in the form for minors and persons with
diminished responsibility?
Parents and guardians are obliged to fill in the data for minors
or persons with diminished responsibility.
Is it mandatory to answer all questions?
It is mandatory to answer all questions according to the instructions
in the form (e.g. some data is to be filled in only by persons of age
15 and over, etc.). The only exceptions are questions on nationality
(B9) and religious beliefs (B10), for which the answer is not
obligatory.

3

Please complete according to the current status as of 26.03.2021

For the Census results it is important that everybody completes data by the same moment. Please complete all data
as of 26th March 2021 (more specifically, according to the state as of the midnight between Friday the 26th and Saturday
the 27th of March 2021), unless specified otherwise at the questions.

Complete with black or blue ink.
Please use black or blue pens, in order for the data
to be read correctly.

Please mark the correct answer
with an X.

Complete with a ballpoint pen.

Please black out wrong answers.

N

If there are more items to choose from, please mark
your choice with an X. Please mark only one option with
an X unless otherwise specified.
In case you make a mistake, for example put X in a wrong
field or write a wrong letter, cross it out completely and write
the correct answer. Please do not try to overwrite it.

LI

Why use a ballpoint pen? Markers may soak through,
ink might leak out, pencils and black crayons may
be invisible or too bold to read.

Write valid names only.

Ground-floor

Please align the letters to the right.
In some areas, numbers will need to be filled in. If there
are more fields than you need, please write the number
on the right side, unless otherwise specified.

Use capital
letters.

1st floor

NO
TF
IL

Please use the names of municipalities and states
as of 26.03.2021, since they may change. Use the
same procedure for the names of regions and districts.

If everyone completes
the forms in capital block
letters according to our
specimen, the 2021
Census results will
be available sooner.

Dwelling
floor space

m2

2nd floor
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Please write in the
specified fields only.

Each field should contain only one
letter including hooks, commas, one
number or other characters. Do not
write anything outside white fields.
The machines can read only the content
inside. Please keep this in mind.

Don’t be afraid to shorten.

Use abbreviations for long texts but do not write beyond the text fields. Only the content in the white fields will be read.

DO

Please start by completing the information on your place of usual residence
as of 26.03.2021 .

A1 Where do you live?
Please state your place of usual residence, i.e. where you actually live, have your household.
(This may not be your address of permanent residence stated in your personal document.)

3, 2, 1...
Let’s
enumerate!!

In the Czech Republic, state the address

Street

Indication or orientation number

or registration number

Municipality
Post code

Go to A2

Other country, state other country
Go to A10

(If you live in a different state, you do not have to complete questions A2 to A9)

4

DATA ABOUT HOUSING
Please refer your answers to your place of usual residence stated in A1 ; state as of 26.03.2021

Dwelling in the house (family, apartment, school etc.)
Recreational object (such as a chalet)
House without an occupancy permit,
makeshift dwelling, shelter
Movable dwelling / Mobile home
(such as trailer, houseboat, caravan)

G
 o to
A3

Go to A10

Collective living quarters
(such as dormitory, elderly care home)

6th floor

2nd floor

7th floor

3rd floor

Higher floor, state
the floor number

LI
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TF
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A7 Is there water supply available in the dwelling?
Yes, from a water supply network
Yes, from a private water source (such as a well)

Other grounds of the dwelling use

Yes, both from a water supply network and a private
water source
No, the water conduit is in the building outside
this dwelling
No, there is no water conduit in the dwelling and
the entire building

A4a What is the dwelling floor space?
Do not include a floor space of terrace, balcony,
loggia (even glazed), uninhabitable cellar or loft.
m2

R
 ound to the
whole number.

A8 What is the prevailing type of heating of the dwelling?

A4b How many rooms are there in the dwelling?
A room is a room designed for living, such as
a bedroom, lounge, children’s room etc.
A room is not a separate kitchen, WC, bathroom,
hallway, closet, loft, cellar, balcony, terrace, stairway
or in general any room with area smaller than 4 m².

4 rooms

1st floor

No, the dwelling has no gas connection

Rented dwelling in which the owner usually
does not live

3 rooms

5th floor

From a gas bottle only

Dwelling owned and occupied by a housing association
member
Free use of the dwelling in which the owner usually
does not live (such as living in the dwelling of relatives)

2 rooms

Ground-floor

Yes, from a house / local gas reservoir

Privately owned dwelling, occupied by the owner

1 room

4th floor

Yes, from a gas supply network

Dwelling in your own house, occupied by the owner

Dwelling floor
space

Basement, cellar

A6 Is there gas supply available in the dwelling?
The installation of a gas connection in the dwelling
is the conclusive factor. It does not matter whether
or not you actively use the gas.

A3 Do you live in your own, rented dwelling or otherwise?
Please state the tenure arrangements of your dwelling

Central remote heating (with the boiler room outside
the building, usually shared by multiple buildings)
Central house heating (with the boiler room / boiler
in the building, usually shared by multiple dwellings)
Central heating with its own source / boiler only for
this dwelling
Local heaters / stoves in individual rooms (including
accumulator stoves, WAW, space heaters and fireplaces)
Other

A9 What is the type of energy / fuel type used for heating of
the dwelling? Please select one main type of energy / fuel
type and possibly also auxiliary types of energy / fuel types.

5 rooms

DO

A4

A5 Which floor is the dwelling located on?
Please select the house’s floor on which the main entrance
to the dwelling is located. In case of an attic dwelling,
the attic is considered to be another proper floor.

N

A2 Please select the type of housing / living quarters.
Dwelling is a closed set of rooms or a single room that meet
the requirements for living and are designed for such purpose.

.

More than 5 rooms, state
the number of rooms

Main
Purchased heat (from an external
boiler house)
Natural gas (from a gas supply network)

A4c Is the dwelling equipped with a kitchen
or a kitchenette?
Kitchen as a separate room

Other types of gas (LPG, CNG, biogas etc.)

Kitchenette – part of another room
No kitchen or kitchenette

Electricity
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Coal, coke, coal briquettes
Wood, wood briquettes, biomass
Wood pellets
Liquid fuels (heating oils, diesel etc.)
Heat pump

Completing tips:
Please note that the squares should only
contain X marks and the rectangles
are to be filled in by letters or numbers.

Solar collectors
Other (heat recovery etc.)
5

Auxiliary

DATA ABOUT HOUSEHOLD
A10 Please state all persons who share this dwelling as of 26.03.2021
.
Including persons who enumerated online via internet – please mark these persons with a cross, e.g.
We recommend to fill in yourself first, then other adults and then children.
PERSON 1

Person 1 responded online.

State yourself

Family name
First name
Year of birth

Person 1 responded online

N

PERSON 2
Family name
First name
Year of birth
PERSON 3
Family name
First name
Year of birth

NO
TF
IL

Person 3 responded online

LI

Person 2 responded online

PERSON 4
Family name
First name
Year of birth

Person 4 responded online

PERSON 5
Family name
First name
Year of birth
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Person 5 responded online

If more than five persons share this dwelling, you will also need the Additional form for household.
You will obtain this form from the Census officer or at the contact point.
While completing all other data, please follow the order / numbering of persons from point A10 .

DO

A11 Are all persons stated in the previous point A10 members of the same housekeeping household?
A housekeeping household means that the persons share mainly the costs of food or household routine (commonplace for example
in a family). A housekeeping household includes also children or other dependent persons who live there even if they don’t contribute
to the household expenditures. On the contrary, a housekeeping household does not include mere joint payment of the housing costs
(such as in cases when a roommate shares the common costs of a rental dwelling, however, other costs such as of food, transport etc.
are paid individually).
Yes
No

Go to A13

Go to A12

I live alone

Go to page 6 – PERSON 1 (do not complete A12 and A13 )

A12 Please write numbers of members of the same housekeeping household.
Include all persons stated in A10 , each person shall be stated just once (= in one of the housekeeping households).
1st housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

2nd housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

3rd housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

4th housekeeping household:

PERSON

PERSON

5th housekeeping household:

PERSON

6

PERSON

If we know how many children live with
1 parent only and how many seniors
are alone, it is easier to plan
kindergartens and retirement homes.

When in doubt, please refer
to scitani.cz/formular.
The instructions are ready
for you there!

A13 State relationships between all persons stated in A10 .
Please follow the same numbering of persons, i.e. PERSON 1 in point A10
is the PERSON 1 here too etc. The relationships to all previous persons
are to be completed, i.e. the relationship of the second person to the first
one, the relationship of the third person to the first and second one etc.
Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 2 to

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 3 to

PERSON
1

PERSON PERSON
1
2
Husband / wife, partner

Son, daughter

Son, daughter

Father, mother

Father, mother

Brother, sister

Brother, sister

Grandson /
granddaughter

Grandson /
granddaughter

Grandparent

Grandparent

Son-in-law,
daughter-in-law

Son-in-law,
daughter-in-law

Son’s / daughter’s
partner

NO
TF
IL

LI

N

Husband / wife, partner

Son’s / daughter’s
partner

Father-in-law,
mother-in-law

Father-in-law,
mother-in-law

Other relative

Other relative

Other non-relative

Other non-relative

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 4 to

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 5 to

PERSON PERSON PERSON
1
2
3
Husband / wife, partner
Son, daughter
Father, mother

Husband / wife, partner
Son, daughter

Father, mother
Brother, sister

DO

Brother, sister

PERSON PERSON PERSON PERSON
1
2
3
4

Grandson /
granddaughter

Grandson /
granddaughter

Grandparent

Grandparent

Son-in-law,
daughter-in-law

Son-in-law,
daughter-in-law

Son’s / daughter’s
partner

Son’s / daughter’s
partner

Father-in-law,
mother-in-law

Father-in-law,
mother-in-law

Other relative

Other relative

Other non-relative

Other non-relative

7
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Questions B1 to B16
will be completed only
for persons who did not
respond via internet (online).

PERSON 1 – Part 1
B1 Family name
B2 First name
B3 State personal ID number B3a or data B3b .
B3a Personal ID number

OR

B3b Document type

In the case of three-digit numbers,
the fourth box after slash shall remain blank.

ID card

Passport

Document number
Date of birth

(DD / MM / YYYY)

Sex

Female

N

Male

B4 Where was your place of usual residence one year prior to the Census (26.03.2020)?
Do not complete for persons born on 27.03.2020 or later.
At the same address as of 26.03.2021
Go to B5
At other address in the same municipality
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Municipality

District
Region

NO
TF
IL

Other country, state other country

LI

In other municipality in the Czech Republic

B5 Where was your first place of usual residence after your birth?
In the same municipality as of 26.03.2021

Go to B6

In other municipality in the Czech Republic
Municipality

District
Region

Go to B5

Use names valid
by 26.03.2021!

Other country, state other country

B6 Are you 15 or older? Please state your highest
educational attainment.

B7 Are you female 15 or older? Please state how many
children you gave birth to. Please state the number of your
children born alive.
More than 5,
None
Two
Four
state number
One
Three
Five
of children

No education, primary school not completed

Completed primary school only or a former national,
general or special needs education

Basic education (or finishing the lower degree of either
6-year or 8-year grammar school)

Secondary education or apprenticeship (without graduation)
Full secondary general education (with graduation)

DO

Full secondary vocational education (with graduation),
apprenticeship with graduation

Continuing / shortened study (with graduation), graduating
from two or more secondary school fields

B8 What is your language / mother tongue? You can state two
languages.
Czech
Polish
Ukrainian
Slovak

German

Vietnamese

Roma

Russian

Sign language

Other, please state other language(s)

Post-secondary studies

Conservatoire (finished by a certificate)
Upper secondary vocational qualification (DiS.)

B9 Please state your ethnicity (your belonging to the nation,
national or ethnic minority you identify yourself with).
Voluntary item. You can state two ethnicities.

Bachelor’s degree (Bc., BcA.)

Master’s degree (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. etc.)
Doctorate (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
Find help on page 16.

B10 Please state your religious belief (religious persuasion, movement, church or community you identify yourself with).
Voluntary item.
Believers identified with a church or religious society. State the name of the church (community).

Believers not identified with a church or religious society

Without religious belief
8

PERSON 1 – Part 2
B11 B11a Which of the following groups do you belong to? Please select one of the following options which is main / prevailing.
Go to B12

Employees, entrepreneurs, self-employed persons or assisting in a family business
Go to B12

On maternity leave (maternity financial aid in duration of 28 or 37 weeks)
On parental leave
Unemployed, job seekers
In retirement / disability pension

With their own source of livelihood / income other than above (such as revenues from stock, rental, savings)
Preschool children

After marking this choice do not complete rest of this page.

N

Pupils, students, apprentices
Others without their own income (such as homemakers)

LI

B11b Do you usually work for paycheck / salary or other type of remuneration or profit at least one hour per week?
Yes
No
Go to instruction above B14
B12 Please state your employer’s industry (branch of economic activity) or your scope of business. In case of two or more
employments or business, please select according to the main one. Find code and name of industry on page 16.
Code

Industry

NO
TF
IL

B13 Please state your current occupation (work performed). In case of two or more occupations or business, please select
according to the main one. E.g.: store cashier, garden designer, printer-worker, hotel manager, financial analyst, etc.

Questions B14 to B16 shall be completed by: W
 orking persons (including working students) – according to their place
of work (i.e. workplace location, not the headquarters).
Non-working students – according to their place of school.
Other persons should not complete these answers.
B14 Where do yo go to work or school? You don’t perform your work in one place? If you start your working hours at the same
address every time, please state your job starting address. If you start your work at different locations, please mark
“Employment without a permanent workplace” option.
Nowhere, I work / study at the address of my place of usual residence A1 .

A
 fter marking this choice do not complete
rest of this page.

To a different place in the Czech Republic, which is not the address of usual residence A1 . State the address.
Street

Indication or orientation number
Municipality
Post code

or registration number

District

To other country, state other country

DO

Employment without a permanent workplace

B15 How often do you commute to work or to school
from your place of usual residence A1 ?
5 times a week or more often
1 – 4 times a week

Go to B16

B16 Which mode of transport do you usually use for a single
way to work or to school?
For the longest Further for the rest
part of the way of the way (please
(please select 1) select 2 at most)

Regularly, but less than once a week

Car – driver

I commute quite irregularly

Car – passenger

I commute from a different place than
my place of usual residence

Public city transport
Bus (except for city transport)
Train
Motorcycle

Please write down your answers
in the specified fields only. This way
you make machine processing easier.
Thank you for that!

Pedal cycle
Other
None (walking only)
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OSOBA 2 – 1. část údajů

OSOBA 2 – 2. část údajů

B1 Příjmení

B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

B2 Jméno

Přejděte na bod B12
Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)

B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
B3a Rodné číslo

OSOBA
3 –dokladu
1. část
NEBO
B3b Typ

U B1
trojmístných
Příjmeníčísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.
B2 Jméno

Na rodičovské dovolené

údajů
Občanský průkaz

Cestovní pas

Nezaměstnaní, hledající zaměstnání

Ve starobním/invalidním
důchodu skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
B11
B11a Do jaké z následujících

Číslo dokladu

S jiným vlastním
zdrojem obživy/příjmů
než výše
uvedené
(např.vvýnosy
z kapitálu,
úspor)
Zaměstnanci,
podnikatelé, OSVČ,
příp.
pomáhající
rodinném
podnikupronájmu,
Přejděte
na bod B12

Datum narození

(DD/MM/RRRR)

B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.

OSOBA 3 – 2. část údajů

Přejděte na bod B12

Po označení
tétopomoc
možnosti
zbytekpo
stránky
nevyplňujte.
Děti předškolního
věku dovolené
Na mateřské
(peněžitá
v mateřství
dobu 28,
resp. 37 týdnů)

Pohlaví

Muž

Žena

Žáci, studenti,
Naučni
rodičovské dovolené

OSOBA 4 – 1. část údajů

B3a Rodné číslo
NEBO B3b Typ dokladu
Občanský průkaz
Cestovní pas
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
Příjmeníčísel za lomítkem
U B1
trojmístných
Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci
na jiné adrese
Číslo
dokladu
ponechte poslední pole prázdné.
Jméno
V jiné obci v ČR,B2
uveďte
kde
Datum narození

OSOBA 4 – 2. část údajů

Ostatní bez vlastního
příjmuhledající
(např. osoby
v domácnosti)
Nezaměstnaní,
zaměstnání
B11
B11a Do jaké z následujících
skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Ve starobním/invalidním
důchodu
B11b Odpracujete obvykle
alespoň jednu hodinu
týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp.
pomáhající
rodinném
podnikupronájmu,
Přejděte
na bod B12
Ne
Přejděte
k
instrukci
nad bodem
Ano
S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů
než B14
výše
uvedené
(např.vvýnosy
z kapitálu,
úspor)

Přejděte na bod B12
Na mateřské
(peněžitá
v mateřství
dobu 28,
resp. 37 týdnů)
Po označení
tétopomoc
možnosti
zbytekpo
stránky
nevyplňujte.
Děti předškolního
věku dovolené
Vašeho dovolené
zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B12 Uveďte odvětví ekonomické činnosti
Naučni
rodičovské
studenti,
5 –část
2. najdete
část údajů
V případě dvou nebo Žáci,
více zaměstnání
nebo podnikání vyplňte podle hlavního. Kód aOSOBA
odvětví či jeho
na straně 16.
Nezaměstnaní,
zaměstnání
Ostatní bez vlastního
příjmuhledající
(např. osoby
v domácnosti)
B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
Kód
Odvětví
Ve starobním/invalidním důchodu
B11b Odpracujete obvykle alespoň
jednu hodinu
týdně za
mzdu/plat
nebo jiný druh
odměny
či zisku? Přejděte na bod B12
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp. pomáhající
v rodinném
podniku
S jiným
vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
nežnebo
výševíce
uvedené
(např. výnosy
z kapitálu,
pronájmu, úspor)
B13 Uveďte své současné
zaměstnání
(vykonávanou
práci).
V případě
dvou
zaměstnání
či podnikání
vyplňte
Ne
Přejděte
k instrukci
nad bodem
B14
Ano
Přejděte na bod B12
Na mateřské
(peněžitá
pomoc
v mateřství
dobu 28,
resp. 37 týdnů)
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě,
architekt
zahrad,dovolené
tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu,
fizbytek
nančnípo
analytik
apod.
(DD/MM/RRRR)
Po označení
této možnosti
stránky
nevyplňujte.
Děti předškolního
věku
B3
Uveďte
buď
rodné
číslo
B3a
,
anebo
údaje
B3b.
Na
rodičovské
dovolené
Obec
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
činnosti
B12 Uveďte odvětví ekonomické
Pohlaví
Muž
Žena
Žáci, studenti,
učniVašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
V případě dvou nebo více zaměstnání
nebo podnikání
vyplňte
podle hlavního. Kód a odvětví či jeho část najdete na straně 16.
Pište názvy
Rodné číslo
NEBO B3b Typ dokladu
Občanský průkaz
Cestovní pas
Nezaměstnaní,
hledající
zaměstnání
Ve stejné obci jako k 26. 3. 2021 B3a Přejděte
na bod B6
Okres
Ostatní bez vlastního příjmu (např. osoby v domácnosti)
platné k 26.od
3. 27.
2021!
Kdekde
bylo Vaše obvyklé
bydlištěčísel
jeden
před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených
3. 2020 nevyplňujte.
U trojmístných
za rok
lomítkem
Ve starobním/invalidním
důchodu
V jiné obci v ČR,B4
uveďte
KódB16 vyplňují: Pracující
Odvětví (vč. pracujících
Otázky B14 až
studentů) – podle
místa pracoviště (tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Číslo dokladu
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
ponechte
poslední
pole prázdné.
Kraj
Na stejné adrese
jako k 26.
3. 2021
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné obci na jiné adrese
Nepracující studenti
a žáci
– podle
místaobživy/příjmů
školy
S jiným
vlastním
zdrojem
než výše uvedené (např. výnosy z kapitálu, pronájmu, úspor)
Obec
Datum narození
Ne
Přejdětepráci).
k instrukci
nad bodem
B14 více zaměstnání či podnikání vyplňte
Ano
B13 Uveďte své současné
zaměstnání
(vykonávanou
V případě
dvou nebo
Ostatní
osoby tyto otázky
nevyplňují.
V uveďte
jiné obcistát
v ČR, uveďte kde
(DD/MM/RRRR)
V jiném státě,
Po označení
této možnosti
nevyplňujte.
Děti předškolního
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě,
architektvěku
zahrad, tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu, fizbytek
nanční stránky
analytik apod.
Okres
do práceodvětví
nebo školy?
B14 Kam chodíte či jezdíte
Obec
Pohlaví
Muž
Žena
ekonomické
činnosti
B12 Uveďte
Žáci, studenti,
učniVašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Nevykonáváte svou práciVna
jednom
místě?
Jestliže
začínáte pracovní
dobu na vyplňte
stejné adrese,
uveďte adresu,
kde začínáte.
případě
dvou
nebo
více zaměstnání
nebo podnikání
podle hlavního.
Kód a odvětví
či jeho část najdete na straně 16.
Kraj
Pište názvy
Ostatní
vlastního
příjmu bez
(např.
osobypracoviště“.
v domácnosti)
Ve stejné obci
jako k 26. 3. 2021
Přejděte na bod B6
Okres
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte
volbubez
„Mám
zaměstnání
stálého
od
27.
3.
2020
nevyplňujte.
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených
platné k 26. 3. 2021!
Kód adrese obvyklého
Odvětví
Nikam, pracuji/studuji
bydliště
V jiném státě,
A1
.
Po
označení
této
možnosti
zbytek
stránky
nevyplňujte.
V uveďte
jiné obcistát
v ČR, uveďte Na
kdestejné adrese jako k 26. 3. 2021
B11b Pracující
Odpracujete
obvykle
alespoň
jednu
hodinu
týdně
za mzdu/plat
nebo
jiný druh
zisku?
Otázky B14 ažnaB16
vyplňují:
(vč. pracujících
studentů)
– podle
místa
pracoviště
(tj. místa
výkonu
práce,odměny
ne sídlači
firmy)
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné obci na jiné adrese
Kraj
Nepracující
studenti
žáciPřejděte
– podle
místa
školy
k instrukci
nad bodem
B14 více zaměstnání či podnikání vyplňte
Ano
A1Ne
.aUveďte
adresu
Na jinou adresuB13
v ČR,
než je adresa
obvyklého
bydliště
Obec
Uveďte
své současné
zaměstnání
(vykonávanou
práci).
V případě
dvou nebo
V jiné obci vvzdělání.
ČR, uveďte kde
let? Uveďte
nejvyšší
B6 Je Vám 15 a více
B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.
V jiném
státě,dosažené
uveďte stát
podle
hlavního.
Např.:
pokladní
v
obchodě,
architekt
zahrad,
tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu,
fi
nanční
analytik
apod.
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.
Ulice
Bez vzdělání,
nedokončený 1. stupeňObec
základní školy
Okres
ekonomické činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B12 Uveďte
do práceodvětví
nebo školy?
B14 Kam chodíte či jezdíte
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Dvě
Žádné
Čtyři
Více, uveďte
případě
dvou
nebo
více zaměstnání
nebo podnikání
vyplňte
podle hlavního.
Kód a odvětví
či jeho část najdete na straně 16.
Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
Nevykonáváte
svou práciVna
jednom
místě?
Jestliže
začínáte pracovní
dobu na
stejné adrese,
uveďte adresu,
kde začínáte.
Číslo popisné
/ Číslo orientační
Případně
číslo evidenční
Pište názvy
Okres
počet dětí
Kraj obecné
Ve stejné
obci
jako škole
k 26. 3. 2021
PřejděteJedno
na bod B6
Tři
Pět
na dřívější národní,
nebo pomocné
Začínáte-li pracovat na různých
platné k 26. 3. 2021!
Kód místech, označte
Odvětvívolbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
V
jiné obcistát
vnižšího
ČR, uveďte
Obec
Základní vzdělání
(nebo
dokončení
stupněkde
6letého
Otázky B14 ažnaB16
vyplňují:
Pracující
(vč. pracujících
– podle
místa pracoviště
(tj. místa
výkonu práce, ne sídla firmy)
Kraj
Nikam, pracuji/studuji
adrese
obvyklého
bydliště
V jiném
státě,
uveďte
A1 .
Po studentů)
označení této
možnosti
zbytek stránky
nevyplňujte.
a 8letého gymnázia)
Nepracující
studenti a žáci – podlepráci).
místa školy
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Uveďte
své současné
zaměstnání
V případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
Obec
. Uveďte adresu
Na jinou adresuB13
v ČR,
než je adresa
obvyklého
bydliště A1(vykonávanou
PSČ
Okres
V jiném
státě,dosažené
uveďte stát
Ostatní
osoby tyto
otázky nevyplňují.
Střední
vyučení
(bez let?
maturity)
Je Vám
15 a více
Uveďte
nejvyšší
vzdělání. Český
věku 15 a více let? Uveďte,
kolik se Vám
B6 nebo
B7 Jste žena ve Polský
podle hlavního. Např.:
pokladní
v obchodě,
architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.
Ukrajinský
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.
Okres
Ulice
vzdělání,
1. stupeň
základní
školy bydliště
Do jiného státu,
uveďte
státchodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Úplné středníBez
všeobecné
(snedokončený
maturitou)
Kam
B14
Vaše první
obvyklé
po narození?
B5 Kde bylo
Slovenský
Německý
Vietnamský
Dvě
Žádné
Čtyři
Více, uveďte
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní dobu na stejné adrese, uveďte adresu, kde začínáte.
Pište názvy
1. stupeň
základní
Ve stejné
obci
jakonebo
k 26.vzdělání
3. 2021 Romský
Přejděte na bod B6Ruský
Úplné středníDokončený
odborné (spouze
maturitou),
učební
obor
sškoly
maturitou
Kraj
Mám zaměstnání
bez stálého
pracoviště
Znakový jazyk
Číslo popisné
/ Číslo
orientační Přejděte na bod B16
Případně číslo evidenční
počet dětí
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
platné k 26. 3. 2021!
Tři
Jedno
Pět
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole
V jiné obci v ČR, uveďte kde
Nástavbové/zkrácené studium (s maturitou),
Otázky B14 ažnaB16
vyplňují:
Pracující (vč. pracujících
– podle
místa pracoviště
(tj. místa výkonu práce, ne sídla firmy)
Jiný, uveďte jaký
Nikam,do
pracuji/studuji
adrese
obvyklého
V jiném
státě,
uveďte stát
A1 prostředek
.
Po studentů)
označení
možnosti
dopravní
obvykletéto
používáte
prozbytek
jednustránky nevyplňujte.
B15 Jak často dojíždíte
práce
B16 Jakýbydliště
Obecči docházíte
vzdělání
dokončení
absolvování Základní
dvou a více
oborů(nebo
středních
škol nižšího stupně 6letého
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
Obec
A1 ? v ČR, než je adresa obvyklého
cestu dobydliště
práce nebo
školy?adresu
nebo do školy z obvykléhoNa
bydliště
a 8letého gymnázia)
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
A1 . Uveďte
jinou adresu
Ostatní
osoby
tyto
otázky
nevyplňují.
Pomaturitní studium
K
nejdelší
Další
PSČ
Okres
Je Vám
15 a více
Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
B6 nebo
B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
5x týdně a častěji
Střední
vyučení
(bez let?
maturity)
Český
Polský
Ukrajinský
Okres
části cesty
ke zbytku cesty
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.
Konzervatoř (ukončena absolutoriem)
Ulice
Bez vzdělání,
nedokončený 1. stupeň základní školy
B14 Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
1x–4x týdněDo jiného státu, uveďte stát
Úplné střední všeobecné (s maturitou)
(vybertedobu
1) na
(vyberte
nejvýšeuveďte
2)
Slovenský Žádné Německý
Vietnamský Více, uveďte
Dvě
Čtyři
Nevykonáváte svou práci na jednom místě? Jestliže začínáte pracovní
stejné adrese,
adresu, kde začínáte.
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Dokončený pouze
nebo vzdělání
Kraj 1. stupeň základní školyUveďte
Vaši národnost (příslušnost k národu,
popisné
/ Číslo
orientační
Případně
evidenční
Pravidelně, ale
méně
nežČíslo
1x týdně
Úplné střední odborné (s maturitou), učební obor s B9
maturitou
počet dětí
pracovat
na různých
místech,
volbu „Mám zaměstnání bez
stálého číslo
pracoviště“.
Automobil,
který
Přejděte
na bodoznačte
B16 řídím
Mám
zaměstnání
bezZačínáte-li
stálého
pracoviště
Romský
Tři se hlásíte).
PětZnakový jazyk
škole
nebo
etnické Jedno
menšině,Ruský
ke které
Bakalářské (Bc., BcA.) na dřívější národní, obecné nebo pomocnénárodnostní
Nikam, pracuji/studuji na adrese obvyklého bydliště A1 .
V jiném
uveďte stát
Po označení této možnosti zbytek stránky nevyplňujte.
Dojíždím/docházím zcelaObec
nepravidelně
Nástavbové/zkrácené
studium
(sstátě,
maturitou),
údaj.Jiný,
Lze uvést
národnosti.
uveďtedvě
jaký
Základní vzdělání
(nebo
dokončení
nižšíhoNepovinný
stupně 6letého
Automobil,
Jakýneřídím
dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
B15 Jak často dojíždíte či docházíte do práce
B16 který
Magisterské absolvování
(Ing., Mgr., MUDr.,
JUDr.,
PhDr.
aj.)
a více
oborů středních škol
advou
8letého
gymnázia)
A1 . Uveďte
jinou adresu
je adresa obvyklého
bydliště
Nedojíždím/nedocházím
obvykléhoNa
bydliště,
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
A1 ? v ČR, než Městská
cestu do
práce (MHD)
nebo
školy?adresu
nebo do školy zzobvyklého
bydliště
Je Vám 15 a více let? Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
B6DrSc.)
B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
hromadná
doprava
PSČ
Okres
Doktorské (Ph.D.,
Th.D.,studium
CSc.,
Pomaturitní
ale z jiného místa
K nejdelší
Další
Střední
nebo vyučení (bez maturity)
Český narodilo dětí.Polský
Ukrajinský
5x týdně a častěji
Uveďte počet živě narozených.
Ulice
Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy
části cesty
ke zbytku cesty
Nápověda
k otázce na
straně
16.absolutoriem)
Autobus (kromě MHD)
Konzervatoř
(ukončena
Do jiného státu, uveďte stát
Úplné
střední
všeobecné (s maturitou)
Slovenský Žádné Německý
Vietnamský Více, uveďte
Dvě
Čtyři
1x–4x
týdně
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
Číslo popisné / Číslo orientační
Případně číslo evidenční
Vyšší odborné
vzdělání
(DiS.)
počet
dětí
víru
(náboženský
směr,
hnutí,
církev
nebo
společnost,
ke
které
se
hlásíte).
Nepovinný
údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou
Podívejte
se,
jak
důkladně
chráníme
Vlak
Uveďte
Vaši
národnost
(příslušnost
k
národu,
Úplné
střední
odborné
(s
maturitou),
učební
obor
s
maturitou
Přejděte
na bod který
B16 řídím
Mám
zaměstnání
bez stálého pracoviště
Romský
Ruský
Tři
Jedno
PětZnakový jazyk
na dřívější národní, obecné nebo pomocné
Pravidelně, ale
méně
než 1x týdně
B9 škole
Automobil,
všechny Vaše osobní údaje.
nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Věřící – hlásící
se k církvi,
náboženské
společnosti
apod.
název nižšíhonárodnostní
Bakalářské
(Bc.,
BcA.) Základní
Nástavbové/zkrácené
studium
(s Uveďte
maturitou),
vzdělání
(nebo
dokončení
stupně 6letého
Motocykl
uveďtedvě
jaký
Dojíždím/docházím
zcelaObec
nepravidelně
Více na scitani.cz.
Nepovinný údaj.Jiný,
Lze uvést
národnosti.
Jakýneřídím
dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
B15 Jak často dojíždíte
či docházíte do práce
B16 který
Automobil,
aJUDr.,
více
oborů
škol
advou
8letého
gymnázia)
Magisterské absolvování
(Ing., Mgr., MUDr.,
PhDr.středních
aj.)
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
cestu do práce nebo školy?
nebo do školy zPSČ
bydliště A1 ?Jízdní
kolo
Nedojíždím/nedocházím
zobvyklého
obvyklého bydliště,
Okres
Pomaturitní
studium
Střední
nebo
vyučení
(bez
maturity)
Městská hromadná doprava (MHD)
K nejdelší
Další
Český
Polský
Ukrajinský
Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
ale z jiného místa
5x týdně a častěji
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
Bez náboženské víry
části cesty
ke zbytku cesty
Konzervatoř
(ukončena
Do jiného státu, uveďte státJiný
Úplné
střední
všeobecné (s maturitou)
Slovenský
Německý
Vietnamský
Nápověda
k otázce na
straně
16.absolutoriem)
Autobus
(kromě
MHD)
1x–4x týdně
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Žádný (pouze pěšky)
Vyšší odborné
vzdělání
(DiS.)
Úplné
střední
odborné (s maturitou), učební obor s maturitou
Uveďte
Vaši národnost
k národu,
na bod B16
Mám
bez stálého pracoviště
Ruský
Znakový jazyk
ke které
seRomský
hlásíte).(příslušnost
Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost,
Správně Pravidelně,
vyplněné údaje
ozaměstnání
Vašem
Vlak Přejděte
ale
méně
než 1x týdně
B9
Automobil, který řídím
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Bakalářské
(Bc.,
BcA.)
Nástavbové/zkrácené
studium
(s Uveďte
maturitou),
vzdělání i práci mohou přispět
Jiný, uveďte jaký
Věřící – hlásící
se k církvi,
náboženské
společnosti
apod.
název
Dojíždím/docházím
zcela nepravidelně
Jakýneřídím
dopravní prostředek obvykle používáte pro jednu
B15 Jak často dojíždíte
či docházíte do práce
B16 který
Motocykl Automobil,
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.
dvou aJUDr.,
více oborů
škol
ke zlepšení školství a situace
Magisterské absolvování
(Ing., Mgr., MUDr.,
PhDr.středních
aj.)
cestu do práce nebo školy?
nebo do školy zzobvyklého
bydliště A1 ?
8
9 bydliště,
Nedojíždím/nedocházím
obvyklého
na pracovním
trhu.
Pomaturitní studium
Jízdní kolo Městská hromadná doprava (MHD)
K nejdelší
Další
Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
5x týdně a častěji
ale z jiného místa
části cesty
ke zbytku cesty
Konzervatoř
absolutoriem)
Věřící – nehlásící se k žádné
církvi ani(ukončena
náboženské
společnosti
Bez náboženské víry
Jiný
Nápověda k otázce na straně 16.
Autobus (kromě MHD)
1x–4x týdně
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Uveďte Vaši národnost (příslušnost k národu,
Žádný (pouze pěšky)
Pravidelně,
aleinformace
méně nežzjistíte
1x týdně
B9
ke které se hlásíte). Nepovinný údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost,
Máte otázky?
Veškeré
Vlak
Automobil, který řídím
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Bakalářské (Bc., BcA.)
na scitani.cz.
Případně volejte
840nepravidelně
30 40 50
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Dojíždím/docházím
zcela
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.
Motocykl Automobil, který neřídím
nebo navštivte kontaktní místa Sčítání 2021.
Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)
Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
11
Jízdní kolo Městská hromadná doprava (MHD)
Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)10
ale z jiného místa
Věřící – nehlásící
se k žádné
církvi ani
Bez náboženské víry
Jiný
Nápověda
k otázce
na náboženské
straně 16. společnosti
Autobus (kromě MHD)
(DD/MM/RRRR)

NO
TF
IL

LI

N

Obec
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
Pohlaví
Muž údajů
Žena
OSOBA 5 – 1. část
Okres
B3a Rodné číslo
NEBO B3b Typ dokladu
Občanský průkaz
Cestovní pas
Příjmení
bydlištěčísel
jeden
před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
B4 Kde bylo Vaše obvyklé
U B1
trojmístných
za rok
lomítkem
Kraj
Číslo
dokladu
Na stejné adrese
jako k 26.
3. 2021
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci
na jiné adrese
ponechte
poslední
pole prázdné.
B2 Jméno
Datum
narození
V jiném státě,
V uveďte
jiné obcistát
v ČR, uveďte kde

B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte). Nepovinný údaj.

12

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

Žádný (pouze
pěšky)
Vlak

Hlídejte si čas.
Nejpozději do 11. 5. 2021
odevzdejte vyplněný formulář.

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název

Motocykl
Jízdní kolo

13

Bez náboženské víry

14

Jiný
Žádný (pouze pěšky)

15

DO

Please complete the data for
other persons in your household
in the same way:
OSOBA 2 / PERSON No. 2
OSOBA 3 / PERSON No. 3
OSOBA 4 / PERSON No. 4
OSOBA 5 / PERSON No. 5

10

HELP
B6 – Educational attainment: Persons who gained their education in a foreign educational institution or a private educational institution
without the accreditation by the Ministry of Education shall state the corresponding education level in the Czech Republic educational system
if their education is acknowledged as equal. Basic education: Shall be stated by persons who have finished their special needs classes,
practical school, special primary school, former burgher school, civil school or the working degree of special needs classes. Also, graduates
of vocational schools with special curriculum arrangements of individual secondary school fields.
B12 – The industry (branch of economic activity) should be stated according to the employer’s main type of economic activity (scope
of business). Example: “85 Education” shall be stated by all school employees – teacher, secretary as well as maintenance, cleaning and
canteen staff etc. unless they are employed in a company providing such services for school. On the contrary, for example a cook employed
in a company providing cooking services for school will write down the “56 Boarding” answer.

01
02
03
05
06
07
08
09

Agriculture, game-keeping
Sylviculture and logging
Fishery and fish farming
Coal mining and processing
Oil and natural gas extraction
Ore extraction and ore dressing
Quarrying and processing of stone, sand etc.
Mining support service activities

71 Architectural and engineering activities,
consultancy (designing, construction
designs, geological research, geodetic,
cartographic, meteorological and other
activities), technical tests and analyses
(chemical, physical etc.), certifications
72 Research and development
73 Advertising, market research etc.
74 Other professional, scientific and technological
activities (design, graphical, photographic
and translation services,
expert consultancy etc.)
75 Veterinary services

NO
TF
IL

Processing industry
10 Manufacture of food products
11 Beverage industry
12 Manufacture of tobacco products
13 Production of textiles
14 Manufacture of clothing
15 Production of leather and related products
16 Timber processing, manufacture
of wooden, cork, wicker and straw
products except for furniture.
17 Manufacture of paper and paper products
18 Printing and copying of recorded media
19 Production of coke and refined
petroleum products
20 Manufacture of chemicals
and chemical products
21 Pharmaceutical production
22 Manufacture of rubber and plastic products
23 Production and processing of
glass, ceramic, porcelain, stone,
building materials and products
24 Production and metallurgical
processing of metals; foundry
25 Production of metal structures and metal
products, except for machinery and equipment
26 Production of computers, electronics,
measuring equipment, communication
equipment, consumer electronics
27 Production of electrical equipment (incl.
distribution and control equipment, home
appliances, batteries and accumulators,
optical and electrical cables etc.)
28 Production of other machinery and equipment
(such as agriculture, machining, mining
and industrial production equipment,
lifting equipment, pumps, bearings, gears,
handheld power operated tools etc.)
29 Production of motor vehicles (including
their motors, parts and accessories),
trailers and semi-trailers
30 Production of other means
and equipment of transport
31 Furniture manufacture
32 Other process manufacturing
(production of jewelry, toys, musical
instruments, sports equipment etc.)
33 Repairs, maintenance and installation
of machinery and equipment
Power industry, water, waste, civil engineering
35 Production and distribution of
electric energy, gas and heat

Water supply
Sewage related activities
Waste collection and disposal, recycling
Sanitation and other waste related activities
Construction of buildings
Civil engineering (construction
of roads, railways, engineering networks,
bridges and other structures)
43 Specialized construction activities
(demolitions, roofing, electrical fitting
and other work, building completion and
finishing work – plastering, glazing work etc.)
36
37
38
39
41
42

LI

Agriculture, sylviculture, mining

N

CODES AND NAMES OF INDUSTRY

Business, transportation,
accommodation and boarding

45 Dealing in motor vehicles (including p
arts and accessories), repairs
and maintenance of motor vehicles
46 Wholesale and wholesale procurement
47 Retail
49 Land and pipeline transport
50 Water transport
51 Air transport
52 Warehousing and auxiliary transport
activities (loading and unloading
of goods, operation and management
of roads, parking lots, terminals – railway
stations, airports, transhipment stations,
transport equipment maintenance etc.)
53 Postal and messenger activities
55 Accommodation
56 Food service and hospitality

DO

Information and communication activities
58 Publishing activities (publishing
of books, periodicals, software etc.)
59 Motion picture and video recording activities,
TV sound recordings and music publishing
60 Creation of TV and radio
programs and broadcasting
61 Telecommunication activities
62 IT activities (programming, software and
hardware management, consultancy etc.)
63 Information activities (data processing,
hosting, news agencies etc.)
Finances, insurance, real estates
64 Financial services and intermediation
65 Insurance sector and pension funding
(except for the compulsory social security)
66 Other finance services (finance
market control and management,
securities, fund management etc.)
68 Real estate activities
Professional, scientific
and technological activities
69 Legal, accountancy and audit
activities, tax consultancy
70 Consultancy and services
for businesses in management,
marketing, HR, communication etc.
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Administrative and support services
77 Rental and leasing
78 Private job recruitment
79 Services of travel agencies and
bureaux, booking, guiding, information
and other tourism services
80 Private security agencies,
investigation activities
81 Cleaning services, operation
of building; landscaping
82 Administrative and other support
activities for business (call centers,
packing services, fairs etc.)
Public administration, education,
health care and social services
84 State administration, self-government,
defense, social security, public policy
and security, justice and judicature,
detention facilities, fire protection
85 Education, training
86 Health care
87 Social care in facilities
88 Ambulatory and field social services
Cultural, entertainment
and recreational services
90 Creative, artistic and entertainment services
91 Services of libraries, archives, museums,
botanical and zoological gardens, nature
reserves, operation a protection of monuments
92 Services of gaming casinos,
casinos and betting agencies
93 Sporting, entertainment and
recreation activities
Other activities and services
94 Activities of professional, political, social,
culture and hobby organizations, churches
and religious organizations, trade unions,
movements and other associations
95 Computer and product repair
for personal and household use
96 Other personal services (dry cleaning,
hairdresser, beauty care etc.), funeral services
97 Private domestic staff work (babysitting,
domestic help, personal driver, janitor etc.)
98 Manufacture of products and
services for personal needs
99 Activities of global institutions
(UN, EU, World Bank etc.)

DO

NO
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IL

LI

N

This page is intentionally left blank
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Additional form
for household

Additional form for more than 5 residents

N

How to get a new form?
To obtain a new form for free, please contact the Census officer or visit
the Census contact points. They are located at the selected Czech Post
branches and the regional authorities of the Czech Statistical Office.
To find the addresses, please refer to scitani.cz/kontaktnimisto or call
25330
253
the infoline at 840
40 683
50.
What about those who have enumerated yourself via internet
(online)?
In case your entire household has been enumerated online, the paper
form is not to be filled in. In case only some members from your household
have been enumerated online, please provide all the data on housing and
households A1 – A13 on pages 1 to 3 when filling in the paper form. Please
mark the enumerated household members with a cross in the list of persons
on page 2, question A10. For the rest of the form, question B1 – B16 from
page 4, please fill in only for members, who had not enumerated online.

NO
TF
IL

The Czech Statistical Office is the sole administrator
of the provided personal data. It processes the data
in a secure manner on the basis of and within
the scope of Act No. 332/2020 Coll., On the Census
of Population, Housing and Dwellings in 2021
and on the Amendment of Act No. 89/1995 Coll.,
On the State Statistical Service, as amended,
in accordance with applicable EU and national
legislation on the protection and processing
of personal data, only for as long as is strictly
necessary. Details can be found at scitani.cz.

Who is the form addressed to?
This form will be used as a continuation of the Household Form
where more than 5 persons live together in one dwelling or other type
of housing. In that case the first 5 persons shall be stated in the original
Household Form and a maximum of 6 other persons in this form. If more
than 11 persons live together, you need more of these Additional Forms
and other persons shall be stated in them.

LI

Your privacy will
be kept secure

Please complete according to the current status as of 26.03.2021

For the Census results it is important that everybody completes data by the same moment. Please complete all data
as of 26th March 2021 (more specifically, according to the state as of the midnight between Friday the 26th and Saturday
the 27th of March 2021), unless specified otherwise at the questions.

How to complete the form?

● Complete with a black or blue pen
● Use capital letters
● Do not write beyond the white fields,
use abbreviations for long texts
● Please mark the correct answer with an X
● Mark only one option unless otherwise specified
● Black out your wrong answer, then state
the correct one
● State the current names of municipalities, districts,
regions and states (valid as of 26.03.2021)

Bachelor’s degree (Bc., BcA.)

DO

Master’s degree (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. etc.)

A1 Where do you live?
Below, please copy the exact address of usual residence of your household,
which you stated in question A1 in the original Household Form.

It’s important to know which
forms and households
belong together.

In the Czech Republic, state the address

Street

Indication or orientation number

or registration number

Municipality
Post code
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Go to A2

Other country, state other country

Do you have a question?

Visit our website, write or call!
25330
253
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50
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DATA ABOUT HOUSEHOLD – CONTINUED
A10 PERSON 1

Below, please copy the exact data for PERSON 1 from question A10 from the original Household form.

Family name
Person 1
responded
online

Year
of birth

First name

Also, write all persons who share this dwelling as of 26.03.2021 , but are not listed in the original Household form.
Including persons who responded online via internet – these persons mark with a cross, e.g.
Person 6 responded online.
PERSON 6
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PERSON 7
Family name
First name
PERSON 8

First name
PERSON 9
Family name
First name
PERSON 10
Family name
First name
PERSON 11
Family name
First name

Year
of birth

NO
TF
IL

Family name

Year
of birth

LI

First name

N

Family name

Person 6
responded
online

Person 7
responded
online

Year
of birth

Person 8
responded
online

Year
of birth

Person 9
responded
online

Year
of birth

Person 10
responded
online

Year
of birth

Person 11
responded
online

While completing all other data, please follow the order / numbering of persons from point A10 .
A11 Are all persons stated in the previous point A10 members of the same housekeeping household?
Yes

Go to A12

DO

No

Go to A13

A12 Please write numbers of members of the same housekeeping household.
Include the persons 6–11 listed in A10 , each person shall be stated just once (= in one of the housekeeping households).
State person 1 only if she / he jointly manage the household with at least one another of persons 6–11.
6th housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

7th housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

8th housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

PERSON

9th housekeeping household:

PERSON

PERSON

PERSON

10th housekeeping household:

PERSON

PERSON

11th housekeeping household:

PERSON

PERSON

If we know how many children live with
1 parent only and how many seniors
are alone, it is easier to plan
kindergartens and retirement homes.
14

A13 State relationships between all persons stated in A10 .
Please follow the same numbering of persons, i.e. PERSON 1 in point A10 is the PERSON 1 here too etc. The relationships to all
previous persons are to be completed, i.e. the relationship of the PERSON 6 to the PERSON 1, the relationship of the PERSON 7
to the PERSON 1 and the PERSON 6 etc.
Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 6 to

Husband /
wife, partner
Son, daughter

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 7 to

Pers.
1

Pers.
1

Husband /
wife, partner
Son, daughter
Father, mother

Brother, sister

Brother, sister

Grandson /
granddaughter

Grandson /
granddaughter

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Other non-relative

Other non-relative

LI

NO
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IL

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 8 to

Husband /
wife, partner
Son, daughter

Pers.
1

Father, mother

Pers.
6

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 9 to

Pers.
7

Husband /
wife, partner
Son, daughter

Pers.
1

Pers.
6

Pers.
7

Pers.
8

Father, mother

Brother, sister

Brother, sister

Grandson /
granddaughter

Grandson /
granddaughter

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Other non-relative

Other non-relative

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 10 to
Pers.
1

Pers.
6

Pers.
7

Pers.
8

Mark with a cross, what is the relationship of PERSON 11 to

Pers.
9

Husband /
wife, partner
Son, daughter

DO

Husband /
wife, partner
Son, daughter

N

Father, mother

Pers.
6

Father, mother

Father, mother

Brother, sister

Brother, sister

Grandson /
granddaughter

Grandson /
granddaughter

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Grandparent
Son-in-law,
daughter-in-law
Son’s / daughter’s
partner
Father-in-law,
mother-in-law
Other relative

Other non-relative

Other non-relative

15

Pers.
1

Pers.
6

Pers.
7

Pers.
8

Pers.
9
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Questions B1 to B16
will be completed only
for persons who did not
respond via internet (online).

Pers.
10

PERSON 6 – Part 1
B1 Family name
B2 First name
B3 State personal ID number B3a or data B3b .
B3a Personal ID number

OR

B3b Document type

In the case of three-digit numbers,
the fourth box after slash shall remain blank.

ID card

Passport

Document number
Date of birth

(DD / MM / YYYY)

Sex

Female

N

Male

B4 Where was your place of usual residence one year prior to the Census (26.03.2020)?
Do not complete for persons born on 27.03.2020 or later.
At the same address as of 26.03.2021
Go to B5
At other address in the same municipality
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Municipality

District
Region

NO
TF
IL

Other country, state other country

LI

In other municipality in the Czech Republic

B5 Where was your first place of usual residence after your birth?
In the same municipality as of 26.03.2021

Go to B6

In other municipality in the Czech Republic
Municipality

District
Region

Go to B5

Use names valid
by 26.03.2021!

Other country, state other country

B6 Are you 15 or older? Please state your highest
educational attainment.

B7 Are you female 15 or older? Please state how many
children you gave birth to. Please state the number of your
children born alive.
More than 5,
None
Two
Four
state number
One
Three
Five
of children

No education, primary school not completed

Completed primary school only or a former national,
general or special needs education

Basic education (or finishing the lower degree of either
6-year or 8-year grammar school)

Secondary education or apprenticeship (without graduation)
Full secondary general education (with graduation)

DO

Full secondary vocational education (with graduation),
apprenticeship with graduation

Continuing / shortened study (with graduation), graduating
from two or more secondary school fields

B8 What is your language / mother tongue? You can state two
languages.
Czech
Polish
Ukrainian
Slovak

German

Vietnamese

Roma

Russian

Sign language

Other, please state other language(s)

Post-secondary studies

Conservatoire (finished by a certificate)
Upper secondary vocational qualification (DiS.)

B9 Please state your ethnicity (your belonging to the nation,
national or ethnic minority you identify yourself with).
Voluntary item. You can state two ethnicities.

Bachelor’s degree (Bc., BcA.)

Master’s degree (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. etc.)
Doctorate (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
Find help on page 16.

B10 Please state your religious belief (religious persuasion, movement, church or community you identify yourself with).
Voluntary item.
Believers identified with a church or religious society. State the name of the church (community).

Believers not identified with a church or religious society

Without religious belief
16

PERSON 6 – Part 2
B11 B11a Which of the following groups do you belong to? Please select one of the following options which is main / prevailing.
Go to B12

Employees, entrepreneurs, self-employed persons or assisting in a family business
Go to B12

On maternity leave (maternity financial aid in duration of 28 or 37 weeks)
On parental leave
Unemployed, job seekers
In retirement / disability pension

With their own source of livelihood / income other than above (such as revenues from stock, rental, savings)
Preschool children

After marking this choice do not complete rest of this page.

N

Pupils, students, apprentices
Others without their own income (such as homemakers)

LI

B11b Do you usually work for paycheck / salary or other type of remuneration or profit at least one hour per week?
Yes
No
Go to instruction above B14
B12 Please state your employer’s industry (branch of economic activity) or your scope of business. In case of two or more
employments or business, please select according to the main one. Find code and name of industry on page 16.
Code

Industry

NO
TF
IL

B13 Please state your current occupation (work performed). In case of two or more occupations or business, please select
according to the main one. E.g.: store cashier, garden designer, printer-worker, hotel manager, financial analyst, etc.

Questions B14 to B16 shall be completed by: W
 orking persons (including working students) – according to their place
of work (i.e. workplace location, not the headquarters).
Non-working students – according to their place of school.
Other persons should not complete these answers.
B14 Where do yo go to work or school? You don’t perform your work in one place? If you start your working hours at the same
address every time, please state your job starting address. If you start your work at different locations, please mark
“Employment without a permanent workplace” option.
Nowhere, I work / study at the address of my place of usual residence A1 .

A
 fter marking this choice do not complete
rest of this page.

To a different place in the Czech Republic, which is not the address of usual residence A1 . State the address.
Street

Indication or orientation number
Municipality
Post code

or registration number

District

To other country, state other country

DO

Employment without a permanent workplace

B15 How often do you commute to work or to school
from your place of usual residence A1 ?
5 times a week or more often
1 – 4 times a week

Go to B16

B16 Which mode of transport do you usually use for a single
way to work or to school?
For the longest Further for the rest
part of the way of the way (please
(please select 1) select 2 at most)

Regularly, but less than once a week

Car – driver

I commute quite irregularly

Car – passenger

I commute from a different place than
my place of usual residence

Public city transport
Bus (except for city transport)
Train
Motorcycle

Please write down your answers
in the specified fields only. This way
you make machine processing easier.
Thank you for that!

Pedal cycle
Other
None (walking only)
17
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OSOBA 7 – 1. část údajů

OSOBA 7 – 2. část údajů

B1 Příjmení

B11 B11a Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.

B2 Jméno

Zaměstnanci, podnikatelé, OSVČ, příp. pomáhající v rodinném podniku

B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.

Na rodičovské dovolené

B3a Rodné číslo

Přejděte na bod B12

Na mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství po dobu 28, resp. 37 týdnů)

OSOBA
– 1.dokladu
část údajů
NEBO B3b8 Typ

U trojmístných
B1
Příjmení čísel za lomítkem
ponechte poslední pole prázdné.
B2 Jméno

Občanský průkaz

Cestovní pas

Nezaměstnaní, hledající zaměstnání

důchodu
B11 Ve
B11astarobním/invalidním
Do jaké z následujících
skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.

Číslo dokladu

S jiným vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
než výše
uvedené (např.
výnosy podniku
z kapitálu, pronájmu,
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp. pomáhající
v rodinném
Přejděteúspor)
na bod B12

Datum narození

(DD/MM/RRRR)

B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.

Pohlaví

Přejděte na bod B12

Po označení
možnosti
zbytek
stránky
Děti předškolního
věkudovolené
Na mateřské
(peněžitá této
pomoc
v mateřství
po dobu
28, nevyplňujte.
resp. 37 týdnů)
Muž

Žena

OSOBA 9 – 1. část údajů

Žáci, studenti,
učni
Na rodičovské
dovolené

B3a Rodné číslo
Občanský průkaz
Cestovní pas
NEBO B3b Typ dokladu
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
B1
Příjmení čísel za lomítkem
U trojmístných
Na stejné adrese jako k 26. 3. 2021
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci na jiné adrese
Číslo dokladu
ponechte poslední pole prázdné.
B2
Jméno
V jiné obci v ČR, uveďte kde
Datum narození

OSOBA 9 – 2. část údajů

Ostatní bez
vlastního příjmu
(např.zaměstnání
osoby v domácnosti)
Nezaměstnaní,
hledající
B11 B11astarobním/invalidním
Do jaké z následujících skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
B11b OdpracujeteVe
obvykle alespoň jednudůchodu
hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp.
v rodinném
Přejděteúspor)
na bod B12
Přejděte
k instrukci
nad
bodem
B14pomáhající
Ano
S jinýmNe
vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
než výše
uvedené (např.
výnosy podniku
z kapitálu, pronájmu,

Přejděte na bod B12
Na mateřské
(peněžitá této
pomoc
v mateřství
po dobu
28, nevyplňujte.
resp. 37 týdnů)
Po označení
možnosti
zbytek
stránky
Děti předškolního
věkudovolené
Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B12 Uveďte odvětví ekonomické
Na činnosti
rodičovské
Žáci,
studenti,
učni nebodovolené
OSOBA
10 – či2.jeho
část
V případě dvou nebo
více
zaměstnání
podnikání vyplňte podle hlavního.
Kód a odvětví
částúdajů
najdete na straně 16.
Nezaměstnaní,
hledající
Ostatní bez
vlastního příjmu
(např.zaměstnání
osoby v domácnosti)
Kód
Odvětví
B11 Ve
B11astarobním/invalidním
Do jaké z následujících
skupin patříte? Zvolte jednu odpověď, která je hlavní/převažující.
důchodu
B11b Odpracujete obvykle alespoň jednu hodinu týdně za mzdu/plat nebo jiný druh odměny či zisku?
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp. pomáhající
v rodinném
Přejděte na bod B12
S jinýmNe
vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
než dvou
výše
uvedené
výnosyčipodniku
z podnikání
kapitálu, pronájmu,
B13 Uveďte své současné
(vykonávanou
práci).
Vnad
případě
nebo
více(např.
zaměstnání
vyplňte úspor)
Přejděte
k instrukci
bodem
B14
Ano zaměstnání
Přejděte na bod B12
Na mateřské
(peněžitá
pomoc
v mateřství
pofinanční
dobu
28,
resp. 37
týdnů)
podle hlavního. Např.: pokladní
obchodě,
architekt
zahrad,
tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu,
analytik
apod.
Po označení
této
možnosti
zbytek
stránky
nevyplňujte.
Dětivpředškolního
věkudovolené

(DD/MM/RRRR)

Obec
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
Pohlaví
OSOBA
10 – 1. částMuž
údajů Žena
Okres
B3a Rodné číslo
Občanský průkaz
Cestovní pas
NEBO B3b Typ dokladu
bydliště
rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených od 27. 3. 2020 nevyplňujte.
B4 Kde bylo Vaše
B1
Příjmení
Uobvyklé
trojmístných
číseljeden
za lomítkem
Kraj
Číslo dokladu
Na stejné adrese
jakoposlední
k 26. 3. pole
2021prázdné.
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci na jiné adrese
ponechte
B2 Jméno
Datum
narození
V jiném státě,
V jinéuveďte
obci v stát
ČR, uveďte kde
B3 Uveďte
buďpo
rodné
číslo B3a , anebo údaje B3b.
Obec
první obvyklé
bydliště
narození?
B5 Kde bylo Vaše

Přejděte na bod B12

OSOBA 8 – 2. část údajů

(DD/MM/RRRR)

NO
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Na činnosti
rodičovské
dovolené
zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B12 Uveďte odvětví ekonomické
Pohlaví
Muž
Žena
Žáci, studenti,
učni Vašeho
OSOBA
11 – 1. část údajů Občanský průkaz
OSOBA
11 – či
2.jeho
část
údajů
V případě dvou nebo více zaměstnání
nebohledající
podnikání
vyplňte podle hlavního.
Kód a odvětví
část
najdete na straně 16.
Ve stejné obci jako k 26. B3a
3. 2021
Přejděte na bod B6
Rodné číslo
Cestovní pas
NEBO B3b Typ dokladu Pište názvy
Nezaměstnaní,
Okres
Ostatní bez
vlastního příjmu
(např.zaměstnání
osoby v domácnosti)
platnéodk 27.
26. 3.
3. 2020
2021!nevyplňujte.
Kde
bylo kde
Vaše
bydliště
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Obec
B2 Jméno
Ne
Přejděte
k
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dobu
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příjmu
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zaměstnání
bez vstálého
pracoviště“.
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Dvě
Čtyři
Žáci, studenti, učni
Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
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.
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Slovenský
Německý
Vietnamský
Uveďte
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ČR, uveďte kde
Jiný, uveďte jaký
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Základní
vzdělání
(nebo
dokončení
nižšího
stupně
6letého
Krajškol
absolvování dvou a více oborů středních
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adresuV případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
Na jinou adresu
v ČR, než
adresa obvyklého
bydliště A1 . Uveďtepráci).
B13 Uveďte
svéje
současné
zaměstnání
Pomaturitní
Ostatní
osoby tyto(vykonávanou
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Střední
(bez
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ke zbytku
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Ulice Kam chodíte či jezdíte do práce nebo školy?
Bez vzdělání,
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národnost
(příslušnost
k
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řídím zaměstnání bez stálého
Přejděte
na
bod
B16
Mám
stálého
Romský
Ruský
Znakový
jazyk
Začínáte-li
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studium
(suveďte
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Základní V
vzdělání
(nebo
dokončení
stupně
6letého údaj.
Automobil,
který
neřídím
dopravní
prostředek obvykle používáte pro jednu
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na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole
který„Mám
řídím zaměstnání bez stálého pracoviště“.
označte
volbu
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uvéstjaký
dvě národnosti.
Jaký
dopravní
prostředek
používáte
pro stránky
jednu nevyplňujte.
B15scitani.cz.
Jak často dojíždíte
čiNikam,
docházíte
do prácena adrese obvyklého
B16
Automobil, který neřídím
absolvování
dvou
agymnázia)
více
oborů
středních
Magisterské
(Ing., Mgr.,
MUDr.,
JUDr.,
PhDr.
aj.) škol
a 8letého
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
? než Jízdní
cestu
do práce
nebo školy?
nebo do školy z obvyklého
koloobvyklého
Nedojíždím/nedocházím
bydliště,
adresu
A1 . Uveďte
Na jinoubydliště
adresu
vA1
ČR,
bydliště
PSČ z obvyklého
Okresje adresa
Je
VámDrSc.)
15 a více
let?maturity)
Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Český
Městská hromadná doprava (MHD)
15 a více let? Uveďte,
kolik se Vám
B6studium
B7 Jste žena ve věku
K nejdelší
Další
Střední
nebo
vyučení
(bez
DoktorskéPomaturitní
(Ph.D., Th.D.,
CSc.,
Polský
Ukrajinský
ale z jiného
5x místa
týdně a častěji
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
Bez náboženské víry
Jiný
narodilo dětí. Uveďte počet živě narozených.
části cesty
ke zbytku cesty
Bez vzdělání,
nedokončený
Konzervatoř
(ukončena
absolutoriem)
Do jinéhoUlice
státu, uveďte stát
Úplné
střední
(s maturitou)1. stupeň základní školy
Nápověda
k otázce
na
straněvšeobecné
16.
Autobus (kromě MHD)
Slovenský
Německý
Vietnamský
1x–4x týdně
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Dvě
Žádné
Čtyři
Více, uveďte
Žádný (pouze pěšky)
Dokončený
pouze
1.
stupeň
základní
školy
nebo
vzdělání
Vyšší odborné
vzdělání
(DiS.)
Uveďte ke
Vaši
národnost
(příslušnost
k údaj.
národu,
Úplné střední
odborné (s maturitou),
učební
obor
s maturitou
Číslo
popisné
/ Číslo pracoviště
orientační
Případně číslo evidenční
PřejděteAutomobil,
na bod B16který řídím
Mám
zaměstnání
stálého
Romský
Ruský
Znakový jazyk
víru (náboženský
směr, hnutí,
církev
nebo
společnost,
které
se hlásíte).
Nepovinný
B10 Uveďte Vaši náboženskou
Správně
vyplněné
onež
Vašem
Vlak
počet dětí
Pravidelně,
aleúdaje
méně
1xbez
týdně
B9
Třike které se hlásíte).
Jedno menšině,
Pět
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole
národnostní nebo etnické
Bakalářské
(Bc., BcA.)
vzdělání i práci mohou přispět
studium (s apod.
maturitou),
Věřící – hlásící
se kNástavbové/zkrácené
církvi,
náboženské společnosti
Uveďte název
Jiný,Lze
uveďte
Dojíždím/docházím
zcela nepravidelně
Motocykl Automobil,
Obec
Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně
6letého údaj.
Nepovinný
uvéstjaký
dvě národnosti.
dopravní
B15 Jak
častoadojíždíte
B16 Jaký
který
neřídím prostředek obvykle používáte pro jednu
ke zlepšení
školství
situace či docházíte do práce
absolvování
dvou
a více
oborů
středních
Magisterské
(Ing., Mgr.,
MUDr.,
JUDr.,
PhDr.
aj.) škol
a 8letého
gymnázia)
A1 ?
cestu do práce nebo školy?
nebo
do školy z obvyklého
bydliště
6
7
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Nedojíždím/nedocházím
z obvyklého
bydliště,
na
pracovním
trhu.
Jízdní
kolo
studium DrSc.)
PSČ
Okres
Městská hromadná doprava (MHD)
K nejdelší
Další
DoktorskéPomaturitní
(Ph.D., Th.D.,
StředníCSc.,
nebo vyučení (bez maturity)
ale z jiného
5x místa
týdně a častěji
Český
Polský
Ukrajinský
části cesty
ke zbytku cesty
Věřící – nehlásící se
k žádné církvi
ani náboženské
společnosti
Bez náboženské víry
Konzervatoř
(ukončena
absolutoriem)
Jiný
Nápověda
k otázce
straněvšeobecné
16.
Autobus (kromě MHD)
Do jiného státu, uveďte stát
Úplnéna
střední
(s maturitou)
1x–4x týdně
Slovenský
Německý
Vietnamský
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Vyšší odborné vzdělání (DiS.)
Žádný (pouze pěšky)
Uveďte ke
Vaši
národnost
(příslušnost
k národu,
Úplné střední
odborné (s maturitou),
učební
obor
s maturitou
víru (náboženský
směr, hnutí,
církev
nebo
společnost,
které
se hlásíte).
Nepovinný
B10 Uveďte Vaši náboženskou
Máte otázky?
Veškeré
informace
zjistíte
na pracoviště
Vlak
Pravidelně,
alezaměstnání
méně
než 1xbez
týdně
B9
PřejděteAutomobil,
na bod B16který řídím
Mám
stálého
Romský
Ruskýúdaj.
Znakový jazyk
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Bakalářské
(Bc., BcA.)
scitani.cz. Případně volejte 840 30 40 50 nebo
Věřící – hlásící
se kNástavbové/zkrácené
církvi,
náboženské společnosti
Uveďte název
studium (s apod.
maturitou),
Dojíždím/docházím zcela nepravidelně
Jiný,Lze
uveďte
Motocykl Automobil,
Nepovinný údaj.
uvéstjaký
dvě národnosti.
který
neřídím prostředek obvykle používáte pro jednu
dopravní
B15kontaktní
Jak často
dojíždíte
či 2021.
docházíte do práce
B16 Jaký
navštivte
místa
Sčítání
Magisterské
(Ing., Mgr.,
MUDr.,
JUDr.,
PhDr.
aj.) škol
absolvování
dvou
a více
oborů
středních
Nedojíždím/nedocházím
z obvyklého
bydliště,
A1 ?
cestu do práce nebo školy?
nebo do školy z obvyklého
bydliště
8
9
Jízdní kolo
Městská hromadná doprava (MHD)
studium
DoktorskéPomaturitní
(Ph.D., Th.D.,
CSc., DrSc.)
K nejdelší
Další
ale z jiného
5x místa
týdně a častěji
Věřící – nehlásící se
k
žádné
církvi
ani
náboženské
společnosti
Bez
náboženské
víry
části cesty
ke zbytku cesty
Jiný
Konzervatoř
Nápověda
k otázce(ukončena
na straněabsolutoriem)
16.
Autobus (kromě MHD)
1x–4x týdně
(vyberte 1)
(vyberte nejvýše 2)
Žádný
(pouze
pěšky)
Vyšší
odborné
vzdělání
(DiS.)
Uveďte ke
Vaši
národnost
(příslušnost
národu,
které
se hlásíte).
Nepovinnýk údaj.
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost,
HlídejtePravidelně,
si čas.
Vlak
ale méně než 1x týdně
B9
Automobil, který řídím
národnostní nebo etnické menšině, ke které se hlásíte).
Nejpozději do 11. 5. 2021
Bakalářské
(Bc., BcA.)
Věřící – hlásící
se k církvi,
náboženské společnosti apod. Uveďte název
Motocykl
Dojíždím/docházím
zcela nepravidelně
Nepovinný údaj. Lze uvést dvě národnosti.
odevzdejte
vyplněný formulář.
Automobil, který neřídím
Magisterské (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. aj.)
Nedojíždím/nedocházím z obvyklého bydliště,
10
11
Jízdní kolo
Městská hromadná doprava (MHD)
Doktorské (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
ale z jiného místa
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
Bez náboženské víry
Jiný
Nápověda k otázce na straně 16.
Autobus (kromě MHD)
Žádný (pouze pěšky)
Vyplnili jste opravdu všechno? Každá
B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte). Nepovinný údaj.
Vlak
odpověď se počítá. Je důležité uvést
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
Motocykl
veškeré údaje, aby skutečně pomohly
tam, kde mají.
12
13
Jízdní kolo
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

Bez náboženské víry

14

Jiný
Žádný (pouze pěšky)

15

DO

Please complete the data for
other persons in your household
in the same way:
OSOBA 7 / PERSON No. 7
OSOBA 8 / PERSON No. 8
OSOBA 9 / PERSON No. 9
OSOBA 10 / PERSON No. 10
OSOBA 11 / PERSON No. 11

18

HELP
B6 – Educational attainment: Persons who gained their education in a foreign educational institution or a private educational institution
without the accreditation by the Ministry of Education shall state the corresponding education level in the Czech Republic educational system
if their education is acknowledged as equal. Basic education: Shall be stated by persons who have finished their special needs classes,
practical school, special primary school, former burgher school, civil school or the working degree of special needs classes. Also, graduates
of vocational schools with special curriculum arrangements of individual secondary school fields.
B12 – The industry (branch of economic activity) should be stated according to the employer’s main type of economic activity (scope
of business). Example: “85 Education” shall be stated by all school employees – teacher, secretary as well as maintenance, cleaning and
canteen staff etc. unless they are employed in a company providing such services for school. On the contrary, for example a cook employed
in a company providing cooking services for school will write down the “56 Boarding” answer.

01
02
03
05
06
07
08
09

Agriculture, game-keeping
Sylviculture and logging
Fishery and fish farming
Coal mining and processing
Oil and natural gas extraction
Ore extraction and ore dressing
Quarrying and processing of stone, sand etc.
Mining support service activities

71 Architectural and engineering activities,
consultancy (designing, construction
designs, geological research, geodetic,
cartographic, meteorological and other
activities), technical tests and analyses
(chemical, physical etc.), certifications
72 Research and development
73 Advertising, market research etc.
74 Other professional, scientific and technological
activities (design, graphical, photographic
and translation services,
expert consultancy etc.)
75 Veterinary services

NO
TF
IL

Processing industry
10 Manufacture of food products
11 Beverage industry
12 Manufacture of tobacco products
13 Production of textiles
14 Manufacture of clothing
15 Production of leather and related products
16 Timber processing, manufacture
of wooden, cork, wicker and straw
products except for furniture.
17 Manufacture of paper and paper products
18 Printing and copying of recorded media
19 Production of coke and refined
petroleum products
20 Manufacture of chemicals
and chemical products
21 Pharmaceutical production
22 Manufacture of rubber and plastic products
23 Production and processing of
glass, ceramic, porcelain, stone,
building materials and products
24 Production and metallurgical
processing of metals; foundry
25 Production of metal structures and metal
products, except for machinery and equipment
26 Production of computers, electronics,
measuring equipment, communication
equipment, consumer electronics
27 Production of electrical equipment (incl.
distribution and control equipment, home
appliances, batteries and accumulators,
optical and electrical cables etc.)
28 Production of other machinery and equipment
(such as agriculture, machining, mining
and industrial production equipment,
lifting equipment, pumps, bearings, gears,
handheld power operated tools etc.)
29 Production of motor vehicles (including
their motors, parts and accessories),
trailers and semi-trailers
30 Production of other means
and equipment of transport
31 Furniture manufacture
32 Other process manufacturing
(production of jewelry, toys, musical
instruments, sports equipment etc.)
33 Repairs, maintenance and installation
of machinery and equipment
Power industry, water, waste, civil engineering
35 Production and distribution of
electric energy, gas and heat

Water supply
Sewage related activities
Waste collection and disposal, recycling
Sanitation and other waste related activities
Construction of buildings
Civil engineering (construction
of roads, railways, engineering networks,
bridges and other structures)
43 Specialized construction activities
(demolitions, roofing, electrical fitting
and other work, building completion and
finishing work – plastering, glazing work etc.)
36
37
38
39
41
42

LI

Agriculture, sylviculture, mining

N

CODES AND NAMES OF INDUSTRY

Business, transportation,
accommodation and boarding

45 Dealing in motor vehicles (including p
arts and accessories), repairs
and maintenance of motor vehicles
46 Wholesale and wholesale procurement
47 Retail
49 Land and pipeline transport
50 Water transport
51 Air transport
52 Warehousing and auxiliary transport
activities (loading and unloading
of goods, operation and management
of roads, parking lots, terminals – railway
stations, airports, transhipment stations,
transport equipment maintenance etc.)
53 Postal and messenger activities
55 Accommodation
56 Food service and hospitality

DO

Information and communication activities
58 Publishing activities (publishing
of books, periodicals, software etc.)
59 Motion picture and video recording activities,
TV sound recordings and music publishing
60 Creation of TV and radio
programs and broadcasting
61 Telecommunication activities
62 IT activities (programming, software and
hardware management, consultancy etc.)
63 Information activities (data processing,
hosting, news agencies etc.)
Finances, insurance, real estates
64 Financial services and intermediation
65 Insurance sector and pension funding
(except for the compulsory social security)
66 Other finance services (finance
market control and management,
securities, fund management etc.)
68 Real estate activities
Professional, scientific
and technological activities
69 Legal, accountancy and audit
activities, tax consultancy
70 Consultancy and services
for businesses in management,
marketing, HR, communication etc.

19

Administrative and support services
77 Rental and leasing
78 Private job recruitment
79 Services of travel agencies and
bureaux, booking, guiding, information
and other tourism services
80 Private security agencies,
investigation activities
81 Cleaning services, operation
of building; landscaping
82 Administrative and other support
activities for business (call centers,
packing services, fairs etc.)
Public administration, education,
health care and social services
84 State administration, self-government,
defense, social security, public policy
and security, justice and judicature,
detention facilities, fire protection
85 Education, training
86 Health care
87 Social care in facilities
88 Ambulatory and field social services
Cultural, entertainment
and recreational services
90 Creative, artistic and entertainment services
91 Services of libraries, archives, museums,
botanical and zoological gardens, nature
reserves, operation a protection of monuments
92 Services of gaming casinos,
casinos and betting agencies
93 Sporting, entertainment and
recreation activities
Other activities and services
94 Activities of professional, political, social,
culture and hobby organizations, churches
and religious organizations, trade unions,
movements and other associations
95 Computer and product repair
for personal and household use
96 Other personal services (dry cleaning,
hairdresser, beauty care etc.), funeral services
97 Private domestic staff work (babysitting,
domestic help, personal driver, janitor etc.)
98 Manufacture of products and
services for personal needs
99 Activities of global institutions
(UN, EU, World Bank etc.)

DO

NO
TF
IL

LI

N

This page is intentionally left blank
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Separate form for a person
For persons living individually in collective living quarters,
institutions and other facilities
Your privacy will be kept secure

Who is the form addressed to?
This form is to be completed only by persons who live
as individuals / clients in collective accommodation
establishments, social care facilities, etc. If you live
in an institution with a partner or family or you live
alone in a dwelling, you need the Household form.

N

The Czech Statistical Office is the sole administrator
of the provided personal data. It processes the data
in a secure manner on the basis of and within the
scope of Act No. 332/2020 Coll., On the Census
of Population, Housing and Dwellings in 2021
and on the Amendment of Act No. 89/1995 Coll.,
On the State Statistical Service, as amended,
in accordance with applicable EU and national
legislation on the protection and processing
of personal data, only for as long as is strictly
necessary. Details can be found at scitani.cz.

LI

How to get a new form?
To obtain a new form for free, please contact the Census officer
or visit the Census contact points. They are located at the
selected Czech Post branches and the regional authorities of
the Czech Statistical Office. To find the addresses, please refer
to scitani.cz/kontaktnimisto or call the infoline at 840
40 683
50.
25330
253

Please complete according to the current status as of 26.03.2021

NO
TF
IL

For the Census results it is important that everybody completes data by the same moment. Please complete all data
as of 26th March 2021 (more specifically, according to the state as of the midnight between Friday the 26th and Saturday
the 27th of March 2021), unless specified otherwise at the questions.

How to complete the form?

● Complete with a black or blue pen
● Use capital letters
● Do not write beyond the white fields, use
abbreviations for long texts
● Please mark the correct answer with an X
● Mark only one option unless otherwise specified
● Black out your wrong answer, then state the
correct one
● State the current names of municipalities, districts,
regions and states (valid as of 26.03.2021)

Bachelor’s degree (Bc., BcA.)
Master’s degree (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. etc.)

A1 Where do you live?
Please fill in your place of usual residence, i.e. where you actually live or stay long-term. (This may not be your address
of permanent residence stated in your personal document.)
In the Czech Republic, state the address
Street

Indication or orientation number

DO

or registration number

Municipality
Post code

Other country, state other country

A2 Please select the type of housing/living quarters.
Recreational object (such as a chalet)
House without an occupancy permit, makeshift dwelling, shelter

Movable dwelling / Mobile home (such as trailer, houseboat, caravan)

Collective living quarters (such as dormitory, elderly care home)
No dwelling (homeless)

Do you have a question?

Visit our website, write or call!
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50
25330
253
21
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PERSON 1 – Part 1
B1 Family name
B2 First name
B3 State personal ID number B3a or data B3b .
B3a Personal ID number

OR

B3b Document type

In the case of three-digit numbers,
the fourth box after slash shall remain blank.

ID card

Passport

Document number
Date of birth

(DD / MM / YYYY)

Sex

Female

N

Male

B4 Where was your place of usual residence one year prior to the Census (26.03.2020)?
Do not complete for persons born on 27.03.2020 or later.
At the same address as of 26.03.2021
Go to B5
At other address in the same municipality
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Municipality

District
Region

NO
TF
IL

Other country, state other country

LI

In other municipality in the Czech Republic

B5 Where was your first place of usual residence after your birth?
In the same municipality as of 26.03.2021

Go to B6

In other municipality in the Czech Republic
Municipality

District
Region

Go to B5

Use names valid
by 26.03.2021!

Other country, state other country

B6 Are you 15 or older? Please state your highest
educational attainment.

B7 Are you female 15 or older? Please state how many
children you gave birth to. Please state the number of your
children born alive.
More than 5,
None
Two
Four
state number
One
Three
Five
of children

No education, primary school not completed

Completed primary school only or a former national,
general or special needs education

Basic education (or finishing the lower degree of either
6-year or 8-year grammar school)

Secondary education or apprenticeship (without graduation)
Full secondary general education (with graduation)

DO

Full secondary vocational education (with graduation),
apprenticeship with graduation

Continuing / shortened study (with graduation), graduating
from two or more secondary school fields

B8 What is your language / mother tongue? You can state two
languages.
Czech
Polish
Ukrainian
Slovak

German

Vietnamese

Roma

Russian

Sign language

Other, please state other language(s)

Post-secondary studies

Conservatoire (finished by a certificate)
Upper secondary vocational qualification (DiS.)

B9 Please state your ethnicity (your belonging to the nation,
national or ethnic minority you identify yourself with).
Voluntary item. You can state two ethnicities.

Bachelor’s degree (Bc., BcA.)

Master’s degree (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. etc.)
Doctorate (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)
Find help on page 4.

B10 Please state your religious belief (religious persuasion, movement, church or community you identify yourself with).
Voluntary item.
Believers identified with a church or religious society. State the name of the church (community).

Believers not identified with a church or religious society

Without religious belief
22

PERSON 1 – Part 2
B11 B11a Which of the following groups do you belong to? Please select one of the following options which is main / prevailing.
Go to B12

Employees, entrepreneurs, self-employed persons or assisting in a family business
Go to B12

On maternity leave (maternity financial aid in duration of 28 or 37 weeks)
On parental leave
Unemployed, job seekers
In retirement / disability pension

With their own source of livelihood / income other than above (such as revenues from stock, rental, savings)
Preschool children

After marking this choice do not complete rest of this page.

N

Pupils, students, apprentices
Others without their own income (such as homemakers)

LI

B11b Do you usually work for paycheck / salary or other type of remuneration or profit at least one hour per week?
Yes
No
Go to instruction above B14
B12 Please state your employer’s industry (branch of economic activity) or your scope of business. In case of two or more
employments or business, please select according to the main one. Find code and name of industry on page 4.
Code

Industry

NO
TF
IL

B13 Please state your current occupation (work performed). In case of two or more occupations or business, please select
according to the main one. E.g.: store cashier, garden designer, printer-worker, hotel manager, financial analyst, etc.

Questions B14 to B16 shall be completed by: W
 orking persons (including working students) – according to their place
of work (i.e. workplace location, not the headquarters).
Non-working students – according to their place of school.
Other persons should not complete these answers.
B14 Where do yo go to work or school? You don’t perform your work in one place? If you start your working hours at the same
address every time, please state your job starting address. If you start your work at different locations, please mark
“Employment without a permanent workplace” option.
Nowhere, I work / study at the address of my place of usual residence A1 .

A
 fter marking this choice do not complete
rest of this page.

To a different place in the Czech Republic, which is not the address of usual residence A1 . State the address.
Street

Indication or orientation number
Municipality
Post code

or registration number

District

To other country, state other country

DO

Employment without a permanent workplace

B15 How often do you commute to work or to school
from your place of usual residence A1 ?
5 times a week or more often
1 – 4 times a week

Go to B16

B16 Which mode of transport do you usually use for a single
way to work or to school?
For the longest Further for the rest
part of the way of the way (please
(please select 1) select 2 at most)

Regularly, but less than once a week

Car – driver

I commute quite irregularly

Car – passenger

I commute from a different place than
my place of usual residence

Public city transport
Bus (except for city transport)
Train
Motorcycle
Pedal cycle

Please return completed form
no later than 11. 05. 2021.
Thank you for your cooperation!

Other
None (walking only)
23
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HELP
B6 – Educational attainment: Persons who gained their education in a foreign educational institution or a private educational institution
without the accreditation by the Ministry of Education shall state the corresponding education level in the Czech Republic educational system
if their education is acknowledged as equal. Basic education: Shall be stated by persons who have finished their special needs classes,
practical school, special primary school, former burgher school, civil school or the working degree of special needs classes. Also, graduates
of vocational schools with special curriculum arrangements of individual secondary school fields.
B12 – The industry (branch of economic activity) should be stated according to the employer’s main type of economic activity (scope
of business). Example: “85 Education” shall be stated by all school employees – teacher, secretary as well as maintenance, cleaning and
canteen staff etc. unless they are employed in a company providing such services for school. On the contrary, for example a cook employed
in a company providing cooking services for school will write down the “56 Boarding” answer.

01
02
03
05
06
07
08
09

Agriculture, game-keeping
Sylviculture and logging
Fishery and fish farming
Coal mining and processing
Oil and natural gas extraction
Ore extraction and ore dressing
Quarrying and processing of stone, sand etc.
Mining support service activities

71 Architectural and engineering activities,
consultancy (designing, construction
designs, geological research, geodetic,
cartographic, meteorological and other
activities), technical tests and analyses
(chemical, physical etc.), certifications
72 Research and development
73 Advertising, market research etc.
74 Other professional, scientific and technological
activities (design, graphical, photographic
and translation services,
expert consultancy etc.)
75 Veterinary services

Business, transportation,
accommodation and boarding

Administrative and support services
77 Rental and leasing
78 Private job recruitment
79 Services of travel agencies and
bureaux, booking, guiding, information
and other tourism services
80 Private security agencies,
investigation activities
81 Cleaning services, operation
of building; landscaping
82 Administrative and other support
activities for business (call centers,
packing services, fairs etc.)

DO

NO
TF
IL

Processing industry
10 Manufacture of food products
11 Beverage industry
12 Manufacture of tobacco products
13 Production of textiles
14 Manufacture of clothing
15 Production of leather and related products
16 Timber processing, manufacture
of wooden, cork, wicker and straw
products except for furniture.
17 Manufacture of paper and paper products
18 Printing and copying of recorded media
19 Production of coke and refined
petroleum products
20 Manufacture of chemicals
and chemical products
21 Pharmaceutical production
22 Manufacture of rubber and plastic products
23 Production and processing of
glass, ceramic, porcelain, stone,
building materials and products
24 Production and metallurgical
processing of metals; foundry
25 Production of metal structures and metal
products, except for machinery and equipment
26 Production of computers, electronics,
measuring equipment, communication
equipment, consumer electronics
27 Production of electrical equipment (incl.
distribution and control equipment, home
appliances, batteries and accumulators,
optical and electrical cables etc.)
28 Production of other machinery and equipment
(such as agriculture, machining, mining
and industrial production equipment,
lifting equipment, pumps, bearings, gears,
handheld power operated tools etc.)
29 Production of motor vehicles (including
their motors, parts and accessories),
trailers and semi-trailers
30 Production of other means
and equipment of transport
31 Furniture manufacture
32 Other process manufacturing
(production of jewelry, toys, musical
instruments, sports equipment etc.)
33 Repairs, maintenance and installation
of machinery and equipment
Power industry, water, waste, civil engineering
35 Production and distribution of
electric energy, gas and heat

Water supply
Sewage related activities
Waste collection and disposal, recycling
Sanitation and other waste related activities
Construction of buildings
Civil engineering (construction
of roads, railways, engineering networks,
bridges and other structures)
43 Specialized construction activities
(demolitions, roofing, electrical fitting
and other work, building completion and
finishing work – plastering, glazing work etc.)
36
37
38
39
41
42

LI

Agriculture, sylviculture, mining

N

CODES AND NAMES OF INDUSTRY

45 Dealing in motor vehicles (including p
arts and accessories), repairs
and maintenance of motor vehicles
46 Wholesale and wholesale procurement
47 Retail
49 Land and pipeline transport
50 Water transport
51 Air transport
52 Warehousing and auxiliary transport
activities (loading and unloading
of goods, operation and management
of roads, parking lots, terminals – railway
stations, airports, transhipment stations,
transport equipment maintenance etc.)
53 Postal and messenger activities
55 Accommodation
56 Food service and hospitality

Information and communication activities
58 Publishing activities (publishing
of books, periodicals, software etc.)
59 Motion picture and video recording activities,
TV sound recordings and music publishing
60 Creation of TV and radio
programs and broadcasting
61 Telecommunication activities
62 IT activities (programming, software and
hardware management, consultancy etc.)
63 Information activities (data processing,
hosting, news agencies etc.)
Finances, insurance, real estates
64 Financial services and intermediation
65 Insurance sector and pension funding
(except for the compulsory social security)
66 Other finance services (finance
market control and management,
securities, fund management etc.)
68 Real estate activities
Professional, scientific
and technological activities
69 Legal, accountancy and audit
activities, tax consultancy
70 Consultancy and services
for businesses in management,
marketing, HR, communication etc.
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Public administration, education,
health care and social services
84 State administration, self-government,
defense, social security, public policy
and security, justice and judicature,
detention facilities, fire protection
85 Education, training
86 Health care
87 Social care in facilities
88 Ambulatory and field social services
Cultural, entertainment
and recreational services
90 Creative, artistic and entertainment services
91 Services of libraries, archives, museums,
botanical and zoological gardens, nature
reserves, operation a protection of monuments
92 Services of gaming casinos,
casinos and betting agencies
93 Sporting, entertainment and
recreation activities
Other activities and services
94 Activities of professional, political, social,
culture and hobby organizations, churches
and religious organizations, trade unions,
movements and other associations
95 Computer and product repair
for personal and household use
96 Other personal services (dry cleaning,
hairdresser, beauty care etc.), funeral services
97 Private domestic staff work (babysitting,
domestic help, personal driver, janitor etc.)
98 Manufacture of products and
services for personal needs
99 Activities of global institutions
(UN, EU, World Bank etc.)

