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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
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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

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.

Formulář pro domácnost
Formularis vaš e domacnosťa

Str. 3 / Ser. 3
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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
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e8
40 30
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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.

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.
V ČR, uveďte adresu

Dodatečný formulář
pro domácnost
Dodatečno formularis
vaš e domacnosťa

Str. 13 / Ser. 13

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
Samostatno formularis
vaš o dženo
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MA KEREN AVRI
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Ginen amenca.
Bezpečnones. Online. Jekh duj.

But džene pes imar zginde abo akana zginen. O zgiňipen čalavel
amen savoren. Sako odpheniben šaj ovlivňinel, sar o dživipen andre
amaro them dikhela avri. Paľikeras savorenge, so pes imar zginde.
Te Tumen kada mek na kerďan, hin Tumen časos dži 11. 5. 2021.

Jednoduchones

Bezpečnones

27. 3. – 11. 5.

Tumen šaj tumen zginen žužo bikontaktnones, perdal
o internetos, abo avka, hoj Tumen chasňarena o
prajtuno, paperiskero formularis, avka, hoj Tumen
respektinena o aktualna higienicka zathovibena.
Tumare udaja ačhena bizo bezpečnones arakhle.

RE

Te tumen san khere abo pro drom,
nekhferer hin pes te zginel online.
Kada šaj khatarkam. Tumen šaj
zginen na ča Tumen, aľe tiž calo
Tumari famiľija.

Zgiňipen online pre scitani.cz

KE

O formularis šaj pes kerel avri le počitačistar, tabletostar abo le mobilostar. Zginen
e calo domacnosťa perdal o internetos u Tumenge na kampel te kontaktinel o sčitaco
komisaris. Kada hin loko u Tumen šporinena o časos. Tumen tumen prihlašinena
avka, hoj Tumen chasňarena o osobno doklados, perdal e elektronicko identita (NIA)
abo perdal e datovo schranka la fizickona parsunakeri. Tumen šaj pomožinen te
keren avri o sčitaco formularis tiž varekaske, ko korkoro kada na birinel te kerel.

17. 4. – 11. 5.

formularis

O zgiňipen perdal o prajtuno, paperiskero

MA

Te Tumen tumen na zginena online, Tumen kerena avri o prajtuno formularis. Tumen resena
o formularis jekhetane la kopertkaha vaš o odpheniben. Tumen les resena le sčitacone
komisaristar abo pre kontaktna thana vaš o zgiňipen, so pes arakhen pre avrikidle poštovna
urada. O sčitaco komisaris Tumen dela hiros, kana avela, u užarela pre
Tumende anglo Tumaro kher. O avrikerdo formularis Tumen šaj čhiven
andre odphenibnaskeri kopertka andre poštovno baksica abo del pale
pre chočsavo kontaktno than.

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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Formularis vaš e domacnosťa
Vaš savoredžene, so bešen andre jekh bitos abo
andro savokam tipos le bešibnaskero
vri
Keren a ži
ale d
u den p 21
11. 5. 20

Kaj o Zgiňipen 2021 te hin smisluplno, hin igen bari
veca, kaj amen pes te zginas čačes savoredžene u kaj
ňiko te na chibinel. The vašoda hin e participacija
povino le zakonostar. Aľe publikinena pes ča hromadna
visledki, ňisave informaciji pal o konkretna džene.

Sarte
tedel
delpale
paleooavrikerdo
avrikerdoformularis?
formularis?
Sar
dena
pale o hazdel
avrikerdo
andre
OTumen
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avriformularis
o formularis
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andre
baksica. Tumen
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e kopertka
očhivena
formularis
palepoštovno
the pro kontaktna
thana vaš
o zgiňipen.
Kada
thana
pes arakhen
avrikidle
pobočki
la Čechikona
poštakere
le logoha
Zgiňipenpre
2021
(Sčítání
2021) jekhetane
le formulariha
the
andro krajoskere
spraviabo
le Čechikone
statistickone
le sčitacone
komisaristar
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than. Preuradoskere.
kopertka
Tumen
arakhena puntošna
pre scitani.cz/kontaktnimisto
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hin angledemado
o atresisatresi
u o odbičhaviben
hin
pre
infolinka 840 Tumen
30 40 50.
Tumentetišdel
šajpale
bičhaven o formularis
bipoťibnaskero.
mušinen
hjaba
andre odpovedno
kopertka,
te Tumen la amendar mangľan.
o avrikerdo
formularis dži
11. 5. 2021.
Kaj te chudel nevo formularis?
Tumen chudena nevo formularis hjaba le sčitacone komisariha
abo pre kontaktna thana vaš o zgiňipen. Kada thana pes arakhen
pre avrikidle pobočki la Čechikona poštakere the andro krajoskere
spravi le Čechikone štatistickone uradoskere. Tumen arakhena
25330
253
o atresi pre scitani.cz/kontaktnimisto abo pre infolinka 840
40683
50.

RE

Tumen šaj paťan mange, hoj ňisave individualna
udaja, so pes kidkeren vaš e statistika, na chudela
ňiko aver. O Čechiko statisticko urados hin
jekhoro spravcos le dochudle udajengero u priiľa
bare zathovibena, kaj kale udaja te arakhel. Le
zgiňipnaskero zaarakhľipen odphenel le zakonenge
amare themeskere the le predpisenge EU u chasňarel
e najmoderneder technologija kaj te arakhel o udaja.

Buterval
dine
Dikhindos pro
zathovibena prociv e epidemija
phučibena
del pes o formularis pale akana avka:

NA
VR

O Zgiňipen 2021 del amenge informaciji pal o dživipen
andr’amaro them, so len avreder našťi dochudas.
Tumare odphenibena šaj bares ovlivňinen, sar
pes e Čechiko republika dureder bonďaľola
avri. O visledki šaj pes buchles chasňaren, phenas
kaj te pririchtinel o programi vaš o bešiben, o
programi kaj te bonďaľol avri e insfrastruktura
abo te plaňinel, sar te feder dochudel o službi.

I

Paťivakere učastňiki andro Zgiňipen 2021,

KE

Paľikerav Tumenge, hoj Tumen tumen thoďan andro
Zgiňipen u paťav, hoj amen amen zginaha igen sig!

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.,
Le Čechikone statistickone uradoskero predsedas

MA

Tumaro sukromije
hin bespečno

O personalna udaje šaj ľikerel ča o Čechiko statisticko
urados sar spravcos. O urados kerel buťi le udajenca
avka, hoj hine zaraakhle pro fundamentos the andro
rozsahos le zakonoskero č. 332/2020 le Skidľipnastar,
pal o zgiňipen le niposkero, kherengero the bitengero
andro berš 2021 the pal o visariben le zakonoskero
č. 89/1995 le Skidľipnastar, pal e štatno služba, avka,
sar phenen o nasigutnere predpisi, avka, sar kada
mangen o platna predpisi EU the o narodno juridicko
prikeriben sar te arakhel o osobna udaja the sar kerel
buťi kale udajenca, kada ča avka but, sar kada čačes
kampel. Tumen arakhena o detajli pre scitani.cz.

Kamen vareso te phučen?

Džan pro webos, pisinen abo telefoňinen!
25330
253
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50

Egzistinel informacija, kaj te kerel avri o formularis?
E zakladno informacija, kaj te kerel avri, hiňi direkt andro
formularis. E detajlno informacija, kaj te kerel avri savore kotora
le formulariskere, Tumen arakhena pre webos scitani.cz/formular.
253 30
25340
683
Tumen tiš šaj vičinen e infolinka 840
50
abo šaj pisinen
pre dotazy@scitani.cz.
Vaš kaske hin o formularis určimen?
O formularis hin určimen vaš savorenge, the vaš le manušenge,
so nane dočasnones adaj, so bešen jekhetane u dži akana pes
na zginde tel o online zgiňipen.
So keren oledžene, so pes zginde perdal o internetos (online)?
Te pes e calo fameľija zginďa online, o ľiľuno (papirovo) formularis
pes vobec na kerel avri.
Te pes online zginďa ča vareko andal e domacnosťa, pisinen, kana
keren avri o ľiluno formularis, savore udaja pal o bešiben the pal
e domacnosťa A1–A13 pro seri 2 dži 5. Sikhaven o zginde džene
kerestoha andre le dženengero soznamos andro phučiben A10 pre
sera 4. Keren avri o phučibena B1–B16 la seratar 6 paľis ča vaš ole
džene, so pes online na zginde.
Mušinel sakodženo kerel avri o formularis pre peskero vast?
O formularis šaj kerel avri the ča jekh dženo vaš calo domacnosťa.
Ko kerel avri vaš o terneberšeskere the vaš kale, so nane
svepravna?
O udaja vaš o terneberšeskere the vaš e bisvepravna džene
mušinen te keren avri lengere legalna zastupci.
Hin man povinosťa te keren avri savore phučibena?
Tumen hin povinosťa te odphenel pre savore phučibena, mindik
avka, sar o formularis kada predpisinel (phenas varesave udaja
keren avri ča džene, so lenge hin 15 the buter berš, the avka
dureder). Viňimka hine o phučibena pre narodnosťa (B9) the
nabožensko paťaviben (B10). Pre kale phučibena pes na mušinel
te odphenel.
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Keren avri pal kada, savi situacija sas kijo 26. 3. 2021.

Vaš le zgiňipnaskere visledki igen kampel, kaj savoredžene keren avri o udaja kijo jekh časos. Keren avri savore udaje
pal o stavos kijo datumos 26. marcos 2021 (puntošneder pal o stavos kije jepašrat la paraščovinatar 26. pre sombat
27. marcos 2021), te paš o phučibena nane pisimen vareso aver.

Pisinen kales abo belavones.

Zakerestinen o lačho odpheniben.

Chasňaren kaľi abo belavo farba, kaj o mašini te šaj mištes
rozprindžaren o zapisimen udaja.

Odoj, kaj pes kidel avri butere položkendar, sikhaven Tumari
avrikidňipen kerestoha. Te nane pisimen vareso aver, zakerestinen mindig ča jekh možnosťa.

Zakaľaren o namište odphenibena.

Keren avri propiskaha.

I

Kana Tumen kerena kerestos andre nalačhi maľa abo pisinena nalačho ľiloro, na prepisinen e maľa, aľe kompletnones
zakaľaren. Paľis odphenen mištes.

Pisinen ča platna nava.

NA
VR

Soske propiskaha? O fixi šaj precinďaren o paperis, tinta
šaj pes rozmakhel, blavajzi abo kale pastelki nane te
dikhel abo pisinen thules.

Prizemje

Le forengere gavengere the štatengere nava visaren
chockana. Aľe Tumen mušinen te pisinen lengere nava
avka, sar pes vičinde kijo 26. 3. 2021. U avka keren tiš pal
le krajengere the okresengere nava.

Zarovňinen o čisli pre čači sera.

Pre varesave thana pes anen čiselna udaja. Te hin maľi, kaj
te zapisinel o čisli, buter, sar Tumen chasňarena, thaňaren
o čislos pre čači sera, te nane pisimen vareso aver.

Te savoredžene kerena
avri o formulari bare
ťiskacone ľiterenca,
pal o vzoros, so amen
pririchtinďam, o visledki le
Zgiňipnaskero 2021 ena
kije dispozicija sigeder.

m2

2. štokos
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form

Keren avri ča andre
predpisimen maľi.

RE

Chasňaren bare
ťiskaca ľiteri.

Le bitoskeri
plocha

1. štokos

Andre savori maľa kampel te pisinel
ča jekh ľitera, andre kada tiš kovľipena
(hački) the čarki, eventualnones jekh
čislica abo aver znakos. Avrether
o parne maľi na pisinen ňič. O mašini
genen ča kada, so hin andre maľi. Aven
ajse lačhe, ľikeren kada andre goďi.

KE

Ma daran te charňarel.

Te o texti hine duge, chasňaren charňaripena, aľe na pisinen avrether o textova maľi. E mašina genel ča kada, so hin andre parňi
maľa.

Chuden avka, hoj kerena avri o informaciji pal Tumaro bešiben kaj
.

MA

Tumen jekhbuter bešen kije 26. 3. 2021.

3, 2, 1…
Amen
zginas!

A1 Pre savo atresis bešen?
Anen o than, kaj Tumen jekhbuter bešen, kada hin, kaj Tumen čačes bešen, kaj hin Tumari domacnosťa.
(Kada than na musaj te jel jednako, sar o atresis Tumare ľikerde ačhibnaskero, so hin pisimen andro dokumenti.)
Andre ČR, pisinen o atresis

Uľica

Popisno čislos / Orientačno čislos

Eventualnones evidenčno čislos

Foros abo gav
Džan pro punktos A2

PSČ
Andro aver štatos, pisinen o štatos

Džan pro punktos A10 (Te Tumen bešen andro aver štatos, na kampel te kerel avri o phučibena A2 dži A9).
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UDAJA PAL O BEŠIBEN
Pisinen kajse odphenibena, so džan pal o than, kaj najbuter bešen, sar hin pisimen andre A1 ; stavos kijo ďives 26. 3. 2021.
A2 Kiden avri o tipos le Tumareskere bešibnaskero / o
sposobos, sar Tumen bešen.
Bitos hin phandlo suboris le sobengero, eventualnones jekh
soba, kaj pes šaj bešel the save hine kerde vaš kada, kaj pes
te bešel andre.

A5 Andro savo štokos o bitos pes arakhel?
Kiden avri le khereskero štokos, kaj pes arakhel o (ešebno)
andreavutno vudar andro kher. Kana o bitos hin andro
podkrovos, o podkrovos pes lel sar aver lačho štokos.
Suterenos, pivňica

4. štokos

Bitos andro kher (fameľijakero, bitovo, andre škola the
aver)
Džan pro punktos A3

Prizemje

5. štokos

1. štokos

6. štokos

Rekreačno objektos (phenas chata)

2. štokos

7. štokos

Naskolaudimen kher, nudzovo bešiben,
pristreškos

3. štokos

Učeder sar
7. štokos, irinen

D
 žan pro
punktos
A10

Ubitovaco zarjaďeňis (phenas ubitovňa,
phuredženengero kher)

I

A6 Hin andro kher ľigendo o pľinos?
Džal pal kada, te o pľinovo pripojka hiňi zaľigenďi (andal e
verejno seťa, andal o zasobňikos) andro kher; na džal pal
kada, te chasňaren o pľinos aktivnones abo na.

NA
VR

Mobilno/pohiblivo bešiben (phenas
maringotka, bešibnaskero šifos, karavan)

Hi, andal o verejno pľinos

A3 Bešen tumen andro osobno, andro prenajato, abo avreder?
Kiden avri o pravno dovodos kaj te chasňarel o bitos.
Bitos andro peskero kher the obešto le majiťeľiha

O bitos, so patrinel le družstvoske u andre bešel le
družstvoskero členos

Hi, andal o privatno paněskero zdrojos (phenas chaňig)
Hi, andal e privatno seťa aľe the andal sukromo
paňeskero zdrojos
Na, o vodovodos hin avrether kale bitostar andro kher

Najemno/prenajato bitos, andro savo leskero vlastnikos
jekhbuter na bešel

Na, o bitos the o calo kher hine bije vodovodos

m2

Irinen andro
cala čisli.

Ustredno dalkovo avritaťaripen (la kotelňaha avrether le
kherestar, najbuter vaš buter khera)
Centralno kherutno (la kotelňaha / kotloha andro kher,
najbuter vaš buter biti)
Centralno le vlastnone zdrojoha / kotloha čas vaš
kada bitos

KE

A4b Keci sobi, andre savi šaj pes bešel, hine andro bitos?
Bešibnaskeri (obitno) soba hin e soba, andre savi
pes bešel, phenas sovibnaskeri, bešibnaskeri cimra abo
čhavengeri cimra.
Bešibnaskeri soba nane s samostatno kuchňa, WC,
kupeľka, predsiňos, pitvora, pados, pivňica, balkonos,
terasa, garadiči abo soba la plochaha cikneder sar 4 m².
1 soba

A8 Savo hin o avritaťaripen, so pes najbuter chasňarel
vaš o bitos?

RE

A4a Savi hiňi le bitoskeri plocha (keci than hin andro bitos)?
Na ginen andre e plocha la terasakeri, le balkonoskeri,
la lodžijakari (aňi kana hin zablaňinďi), pivňicakeri abo
padoskeri, so na šaj pes bešel andre.
Le bitoskeri plocha

A7 Hin andro kher ľigendo o paňi?
Hi, andal o verejno seťa

Bešiben andro bitos prehjaba (bi poťiňiben), andro savo
leskero vlastnikos najbuter na bešel (phenas o bešiben
andro bitos, so patrinel la pašuna fameľijake)

A4

Ča o pľinova kikidňipnaskere cakla

Na, o kher hin bije pľinoskeri pripojka

Bitos andro peskero vlastnictvos the hin obešto le majiťeľiha

Aver dovodos kaj te chasňarel o bitos

Hi, andal o kherutno / lokalno zasobňikos

MA

2 sobi

Lokalna topidla/bova andro individualna sobi (andre kada
tiš akumulačna topidla, WAW, primotopi the krbi)
Aver

A9 Savo zdrojos la energijakero, le labardoskeri sorta pes
chasňarel kaj te taťarel avri o bitos? Kiden avri jekh
ešebno the eventualna doplňkova zdroji.
Ešebno Doplňkovo
Taťipen, so pes cinel (andal e kotelňa
avrether le kherestar)
Phuvakero pľinos (andal e seťa)

3 sobi

Aver sorti le pľinoskere (LPG, CNG,
biopľinos the aver)

4 sobi
5 sobi

Elektrika

Buter sar 5 sobi, irinen keci sobi kada hine.

Angara, koksos, angarune briketi

A4c Hin le bitoste kuchňa abo kuchňakero kutos?

Kašt, kaštune briketi, biomasa

Kuchňa sar samostatno soba

Kaštune peleti

Kuchňakero kutos – kotor andre aver soba

Čuľarde labarda (topna oľeja, nafta the aver)

O bitos hin bije kuchňa the bijo kuchňakero kutos

Taťipnaskero čerpadlos

Lačhi goďi sar te kerel avri:
Pisinen andre štvarci ča keresti, andre
obdelňika ča čislici the ľiteri.

Solarna kolektori
Aver (rekuperacija the aver)
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UDAJA PAL E DOMACNOSŤA
A10 Irinen savoredženen, so bešen jekhetane andre kada bitos/bešiben kijo 26. 3. 2020. .
Andre kada tiš o džene, so pes zginde imar tel o online zgiňipen perdal o internetos – sikhaven kale dženen kerestoha,
phenas
Dženo 1 zgindo online. Dophenas te pisinel peršo pes korkores, paľis aver dospela džene, the paľis o čhave.
DŽENO 1

Pisinen Tumen korkores

Fameľijakero nav
Nav
Uľipnaskero berš

Dženo 1 zgindo online

DŽENO 2

I

Fameľijakero nav

NA
VR

Nav
Uľipnaskero berš

Dženo 2 zgindo online

DŽENO 3
Fameľijakero nav
Nav
Uľipnaskero berš

Dženo 3 zgindo online

DŽENO 4
Fameľijakero nav
Nav
Uľipnaskero berš
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Dženo 4 zgindo online

RE

DŽENO 5
Fameľijakero nav
Nav
Uľipnaskero berš
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Dženo 5 zgindo online

KE

Te bešen jekhetane buter sar pandž džene, paľis inke kampel Tumenge Dodatečno formularis vaš e domacnosťa.
Tumen les chudena le sčitacone komisariha abo pro kontaktno than.
Kana pisinen avri savore aver udaja, doľikeren, aven ajse lačhe, sar džan andro šoros pal peske o džene /o čisli le
dženengere andal o punktos A10 .

MA

A11 Chulajinen savore džene, so hine pisinde andro punktos A10 jekhetane?
Jekhetano chulajipen hin oda, hoj o džene poťinen jekhetane o vidaja, pro peršo than pro chaben abo la domacnosťakero provozos
(avka pes kada najbuter kerel, phenas, andre fameľija). Andre domacnosťa, so chulajinel jekhetanes, patrinen tiš o čhave abo aver
zavisla džene, so dživen andre domacnosťa, thavka jon korkore na prithoven ňič pre la domacnosťakere vidaja. O jekhetano chulajipen
aľe nane te jon poťinen jekhetane ča o bešiben – (phenas te o dženo, so bešel jekhetane andro prenajato bitos, te avresar sakodženo
lendar chulajinel the zachudel leskero chaben pre peskero vast).
Hi/he
Ne

Džan pro punktos A13

Džan pro punktos A12

Bešav korkoro/korkori

Predžan kaj te kerel avri o udaja pre sera 6 – DŽENO 1 (ma keren avri o punkti A12 the A13 )

A12 Pisinen andro maľi pro rjadki o čísli ole dženengere, so chulajinen jekhetane.
Pisinen savore džene andre andro punktos A10 , sako dženo ča jekhvar (= andre jekh le chulajinde domacnosťendar).
1. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

2. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

3. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

4. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

5. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

Kana pes džanel, keci čhave dživen ča
daha abo dadeha the keci phure manuša
hine korkore, plaňinen pes feder o školki
the o khera vaš o dochodci.
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A13 Anen e relaciji maškar savore džene, so hine pisimen andro punktos A10 .
Doľikeren jednaka čisli vaš o džene, kada hin DŽENO 1 andro punktos
A10 hin DŽENO 1 the kadaj, the avka dureder. Keren pes avri o relaciji kijo
savore čirleder phende džene, akor paš o dujto dženo e relacija kijo peršo
dženo,paš o trito dženo e relacija kijo peršo the dujto dženo the avka dureder.
Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 2 vaš

Te Tumen nane goďi pre
vareso, dikhen pre scitani.cz/
formular. Odoj Tumen užarel
e informacija, sar oda te kerel!
Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 3 vaš

DŽENO
1

DŽENO
1
Rom/romňi,
partneris/partnerka

Čhavo, čhaj

Čhavo, čhaj

NA
VR

I

Rom/romňi,
partneris/partnerka

DŽENO
2

Dad, daj

Dad, daj

Phral, phen

Phral, phen

Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj

Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj

Pradad, pradaj

Pradad, pradaj

Džamutro, bori

Džamutro, bori

La čhakero/le čhaskero/i
partneris/partnerka

La čhakero/le čhaskero/i
partneris/partnerka

Sastro, sasuj

Sastro, sasuj

Aver manuš andal e
fameľija

Aver manuš andal e
fameľija

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

RE

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 4 vaš

Rom/romňi,
partneris/partnerka
Čhavo, čhaj
Dad, daj
Phral, phen

DŽENO
3

DŽENO
1

Dad, daj
Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Džamutro, bori

Džamutro, bori

La čhakero/le čhaskero/i
partneris/partnerka

La čhakero/le čhaskero/i
partneris/partnerka

Aver manuš andal e
fameľija
Aver manuš, so nane
andal e fameľija

DŽENO
3

Čhavo, čhaj

Pradad, pradaj

Sastro, sasuj

DŽENO
2

Rom/romňi,
partneris/partnerka

MA

Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj

DŽENO
2

KE

DŽENO
1

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 5 vaš

Sastro, sasuj
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Aver manuš andal e
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d
č
ri u
dre
n av laris an
e
r
e
K
u
form

O phučibena B1 dži B16 pes dureder keren
avri ča vaš o džene, so pes na zginde perdal
o internetos (online).
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DŽENO
4

DŽENO 1 – 1. kotor le udajengero
B1 Fameľijakero
nav
B2 Nav
B3 Pisinen abo o uľipnaskero čislos B3a , abo udaja B3b.
B3a Uľipnaskero čislos

B3b

ABO

Te o čislos hin trinethanengero, mukhen
e posledno maľa čuči.

Občansko preukazis

Le dokladeskero
tipos
Le dokladeskero
čislos

Dromengero
pasos

Uľipnaskero datumos
(ĎĎ/ČČ/BBBB)

Pošeripen

NA
VR

B4 Kaj sas tumaro obviklo bešibnaskero than jekh berš anglo sčitaco časos (26. 3. 2020)?
Na keren avri paš o džene, so uľile le ďivesestar 27. 3. 2020.
Džan pro punktos B5

Pro jednako atresis sar 26. 3. 2021

Andro aver foros/gav andre Čechiko republika

Džuvľi

I

Murš

Andro jednako foros/gav pro aver
atresis
Džan pro punktos B5

viben
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Foros abo gav
Okresis

den
iko
avri u
e čech
Keren ularis andr
form

Krajos
Andro aver štatos

B5 Kaj sas tumaro peršo obviklo bešibnaskero than pal tumaro uľipen?
Andro jednako foros/gar sar andro ďives 26. 3. 2021
Andro aver foros/gav andre Čechiko republika
Foros abo gav

RE

Okresis

Pisinen o nava
(názvy) so hine platna
kijo 26. 3. 2021!

Džan pro punktos B6

Krajos
Andro aver štatos

B6 Hin Tumenge 15 abo buter berš? Irinen o najučeder
dochudlo avrisikhaviben.

B7 San Tumen džuvľi, so lake hin 15 abo buter berš? Irinen, keci
čhave tumenge uľile. Irinen keci džide čhave Tumenge uľile.
Ňisave

Duj

Štar

Dokerdo ča 1. levelis andre zakladno škola, abo avarisikhaviben
pre čirlatuni narodno obecno abo pomocno škola

Jekh

Trin

Pandž

KE

Bije avrisikhaviben, nadokerdo 1. levelis andre zakladno škola

Zakladno avrisikhaviben (abo dokerdo teleder levelis pre
6beršengero the 8beršengero gimnazijos)
Maškarutno abo avrisikhade (bije maturita)

Uplno maškarutno všeobecno avrisikhaviben (la maturitaha)

MA

Uplno maškarutno odborno avrisikhaviben (la maturitaha),
avrisikhavibnaskero oboris la maturitaha
Nastavbovo / charňardo avrisikhaviben (la maturitaha), te o
dženo absolvinďa duj abo buter obora pro maškarutne školi

Buter, irinen
keci čhave

B8 Savi hiňi tumari dakeri čhib? Šaj irinen duj dakere čhiba.
Čechiko

Poľčiko

Ukrajinsko

Slovensko

Ňemciko

Vietnamsko

Romaňi

Rusiko

Znakovo

Aver, irinen savi

Pomaturitno avrisikhaviben

Konzervatoris (agorardo le absolutorijumeha)

B9 Irinen Tumari narodnosťa (priperiben kijo narodos,
narodnostno abo etnicko minorita, kijo savi Tumen pes
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Tumen šaj irinen the duj narodnosťi.

Učeder odborno avrisikhaviben (DiS.)
Bakalarsko (Bc., BcA.)

Magistersko (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. the aver)
Doktorsko (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Pripheniben kijo phučiben pre sera 16.
B10 Irinen Tumaro nabožensko paťaviben (nabožensko smeros, čalaviben, cirkva (khangeri) abo societa, ke savi pes Tumen
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Manuš, so paťal – patrinel kije cikrva, nabožensko societa u sojegaver. Irinen o nav

Manuš, so paťal – aľe na patrinel kije ňisavi cirkva abo nabožensko societa
8

Bije nabožensko paťaviben

DŽENO 1 – 2. kotor le udajengero
B11 B11a Andre savi le skupinendar, so hine pisimen teleder, Tumen patrinen? Kiden avri jekh odpheniben, so hin ešebno/najbuter čačo.
Džene, so keren buťi vaš varesavi orgaňizacija, podňikaťeľa, podňikaťeľa bije buťakerengero (OSVČ), eventualnones kajse,
so šegetinen andro fameľijakero podňikos
Džan pro punktos B12
Džan pro punktos B12

Pre dakeri dovolenka (lovengeri pomoca prekal o daja 28 abo 37 kurke)
Pre dadeskeri/dakeri dovolenka
Bibuťakere, so roden buťi
Pre phuripnaskero/invalidno dochodkos

Avre vlastnone zdrojoha vaš o dživipen/resibena (prijmi) sar buter pisinde (phenas so lenge anel o kapitalos,
pronajmos, zašporinde love)
Pal kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren avri buter e sera.

Školaka, študenti, učňi

NA
VR

Aver džene, so na chuden ňisave love (phenas o džene andre domacnosťa)

I

O čhave andro anglalškolakere berša.

B11b Keren Tumen buťi jekhbuter choča jekh ori kurkeste vaš o poťiňiben/love abo resen aver odmena abo chasna?
Hi/he
Na
Džan kije instrukcija upral o punktos B14
B12 Irinen e oblasca ekonomickona aktivitakeri Tumare zaměstnavateľiskeri abo e oblasca, so hin andre o subjektos
tumare podňikišagoskero.
Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada, savo hin ešebno. Tumen arakhena o kodos the e oblasca
abo leskero kotor pre sera 16.
Kodos

Oblasca

B13 Pisinen Tumari akanutňi buťi (buťi, so tumen keren akana). Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada,
savo hin ešebno. Phenas: kasirka andre sklepa, le barakero architektos, buťakero, so kerel buťi andre ťiskarna, le hoteľiskeri
rjaďiteľka, finančno analitikos the avka dureder.

RE

O phučibena B14 dži B16 keren avri: D
 žene, so keren buťi (andre kada tiš študenti, so keren buťi) – pal o than, kaj keren buťi
(kada hin o than, kaj čačes keren buťi, na la firmakero sidlos)
Študenti, so na keren buťi the o školaki – pal le školakero than
Aver džene na keren kale phučibena avri.
B14 Kaj Tumen phiren (pro pindre abo motoriha, autobusiha the avka dureder) andre škola?
Tumen na keren Tumari buťi pre jekh than? Te Tumen začňinen o buťakero časos pro stejno atresis, pisinen o atresis, kaj Tumen
začňinen te kerel buťi. Te Tumen začňinen te kerel buťi pre buter thana, kiden avri „Buťi bije permanentno buťakero than“.
Ňikhaj, kerav buťi / študinav pro atresis, kaj najbuter bešav A1 .

P
 al kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren
avri buter e sera.

Uľica

KE

Pro aver atresis andre Čechiko republika, sar hin o atresis le obviklone bešibnaskero. A1 .

Popisno čislos / Orientačno čislos
Foros
abo gav
PSČ

Eventualnones evidenčno čislos

Okresis

Andro aver štatos, irinen o štatos

MA

Buťi bije permanentno buťakero than

Džan pro punktos B16

B15 Sava frekvencijaha phiren Tumen andre škola
andal o obviklo bešiben A1 ?

B16 Savo transportos chasňaren Tumen jekhbuter vaš jekh
drom andro buťi abo andre škola?
Kijo najďinďardeder
kotor le dromestar
(kiden avri 1)
Motoris, so me šoferinav

5x kurkeste the buter
1 – 4x kurkeste

Pravidelnones, aľe čineder sar 1x kurkeste

Motoris, so me na šoferinav
Foroskero hromadno
transportos (FHT)

Phirav čupo napravidelnones

Na džav motoriha, autobusiha abo avra
dopravaha/na phirkerav andal o obviklo bešiben,
aľe andal aver than

Autobusis (bije FHT)
Mašina
Motociklos

Pisinen Tumare odphenibena ča andre
viznačimen maľi. Tumen avka pomožinena
le mašinenge kaj te kerel lengeri buťi.
Paľikeras Tumenge vaš kada!

Bicigľa
Aver
Ňisavo (ča pro pindre)
9

Aver kije rešta le
dromestar (kiden
avri najbuter 2)

iben
thov i!
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a
Kad keren ava o origina !
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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)

NA
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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

RE

B10 Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte). Nepovinný údaj.
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název
12
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

Motocykl
Jízdní kolo

13

Bez náboženské víry

MA

KE

14

Žádný (pouze
pěšky)
Vlak

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

Žádný (pouze pěšky)

15

Keren avri jednakone sposoboha
the o udaja vaš aver džene andre
domacnosťa:
OSOBA 2 / DŽENO 2
OSOBA 3 / DŽENO 3
OSOBA 4 / DŽENO 4
OSOBA 5 / DŽENO 5

10

Jiný

PRIPHENIBEN

KIJO PUNKTOS B6 – Najučeder agorardo avrisikhaviben: O manuša, so dochudle peskero avrisikhaviben andre avrethemutno edukačno inštitucija
abo andre sukromo edukačno inštitucija, so nane akreditimen le MŠMT (le ministerstvostar vaš o školi), označinen le sikhavibnaskero levelis andro
sikhavibnaskero sistemos andre Čechiko republika, te o avrisikhaviben pes udžanel sar rovnoceno. Zakladno avrisikhaviben: Kada pisinena tiš o džene,
so agorarde e zvlaštno, prakticko, specialno zakladno abo čirlatuňi mešťansko abo občansko škola abo buťakero levelis la zvlaštnona školatar, dureder
o absolventi le odbornone učilišťendar, so len hin specialnones prikerde učebna plani vaš o individualna oblasci le maškarutne školengero.
KIJO PUNKTOS B12 – La ekonomickona aktivitakeri oblasca: Kidel pes avri pal e ešebno sorta la ekonomickona aktivitakeri so o zaměstnavaťeľis kerel
(subjektos leskere podňikišagoskero). Phenas „85 Školstvos“ irinena savoredžene, ko keren buťi andre škola – učiťeľis, sekretarka the kole, so odoj kerel
udržba, pratinen, keren buťi andre jedalňa the avka dureder, te na keren e buťi vaš varesavi firma, so del kale službi vaš e škola. Aľe phenas e kucharka,
so kerel buťi andre firma, so vaš e škola tavel, pisinela „56 Chavibnaskero servisis (Stravování)“.

O KODI THE LE OBLASCENGERE NAVA VAŠ O EKONOMICKA AKTIVITI

Bikenaviben, transportos, logistika,
ubitovaco buťi the chavibnaskero servisis
45 Bikenaviben le motorenca (tiš
kotora the priperipen) reparaciji
the prikeriben le motorengere
46 Baro bikenaviben the dočhidlo
baro bikenaviben
47 Cikno bikenaviben
49 Telephuvakero the potrubno transportos
50 Paňakero transportos
51 Leťecko transportos
52 Skladišagos the serutňi buťi andro transportos
(te thovel the odlel o tovaris, provozis the
dromengero servisis, parkoviski, terminala
– štaciji, letiski, preklaďišti, le transportnone
strojengero servisis the avka dureder)
53 Poštovna the kurirna buťa
55 Službi andro bešiben
56 Chavibnaskero servisis, karčmi

RE

Zpracovaťelsko prjemislos
10 Chavibnaskeri produkcija
11 Pijišagoskeri produkcija
12 Tabakovo produkcija
13 Textilno produkcija
14 Gadengeri produkcija
15 Produkcija le usňengeri the le produktengeri,
so džan jekhetane kala produkcijaha
16 Buťi le kaštenca, produkcija le
kaštune, korkovone produktengere, le
produktengeri raňendar the phusendar,
avral le nabitkoskeri produkcija
17 Papiriskeri produkcija the produkcija
le papiriskere produktengeri
18 Tlača the multiplikacije le
oprechude nosičengeri
19 Produkcija le koksoskeri the produkcija
le rafinovanone ropnone produktengi
20 Produkcija le chemickone materijalengeri
the pririchtišagengeri
21 Farmaceuticko produkcija
22 Produkcija le prižovone the
plastovone produktengeri
23 Produkcija the buťi la sklenčinaha, la
keramikaha, le porcelanoha, le bareha, le
stavebnone materijaloha the produktenca
24 Le metalengeri produkcija the hutno buťi
le metalenca; sčhorkeripnaskero oboris
25 Le metalengere konštrukcijengeri produkcija
the le metalengere produktengeri, avrether
le strojendar the le mechanizmendar
26 Počitačengeri, elektronicko,
merijaco the opticko produkcija,
komunikačnone mechanizmengeri
produkcija, spotrebno elektronika
27 Produkcija le elektrickone mechanizmengeri
(andre kada tiš rozvodno the kontrolno
mechanizmi, spotrebiči prekal e domacnosťa,
baterki the akumulatora, opticko the
elektricko kabli the avka dureder)
28 Aver strojengeri produkcija (sar stroji prekal
e phuvengeri buťi, obrabaca stroji, stroji
prekal e ťežba the prjemislovo produkcija,
zdvihaca stroji, čerpadli, ložiski, prevodi,
vastengero sersamos le motoriha the aver)
29 Produkcije le motorengeri/automobilengere
(the lengere motora, kotora the
priperiben), privesa, navesa
30 Le avre dopravnone prostredkengeri
the zarjaďeňegeri produkcija
31 Le nabitkoskeri produkcija
32 Aver zpracovaťelsko prjemislos (bižuterengeri,
bavišagoskeri, giľavibnaskere natrojengeri,
sportovno produkcija the avka dureder)
33 Reparaciji, servisis the inštalacije le
strojengeri the le zarjaďeňengeri

Informačna the komunikačna buťa
58 Vidavaťeľska buťa (ginde, periodiki,
softwari the avka dureder)
59 Buťa andre filmovo, videozaznamovo
the televizno oblasca, oprechudňipen
the hudebna editorska firmi
60 Televizno the rozhlasovo produkcija
( programi) the avribičhaviben
61 Telekomunikačna buťa
62 Buťa andro informačna technologiji
(programi, počitačovo servisis,
konzultacija the avka dureder)
63 Informačna buťa (buťi le datenca, hosting,
zpravodajska agenturi the aver)

KE

MA

Energetika, paňi, odpadi,
ačhavibnaskero oboris
35 La elektrikakeri the le pľinoskeri the le
taťipnaskeri produkcija the rozvodos

72 Vizkumi the vivojos
73 Reklama, le tarhoskero
avrirodkeripen the aver.
74 Aver profesna, vedecka the technicka
buťa (design, graficka, fotograficka,
prethoďipen andre aver čhiba, odborna
poradenska buťa the avka)
75 Veterinarna buťa

I

36 Forontišagos le paňeha
37 Buťi le odpadnone paňenca
38 Kidňipen the likvidacija le
odpadengero, reciklacija
39 Sanacija the aver buťa le odpadenca
41 Le budovengero ačhaviben
42 Inžeňirska buťa (droma, mašinengere
staňici, inžeňirska thana, mosti the aver)
43 Specializimen stavebna buťa (demolicija,
pokrivačsko buťi, elektroinstalačna the
instalaterska the aver stavebna instalačna
buťa, kompletačna the dokončovaca
buťa – omitki, sklenčina the avka durer)

NA
VR

Phuvengeri buťi, vešengeri buťi, ťežba
01 Phuvengeri buťi, fošneriskeri buťi
02 Vešengeri buťi the le kaštengeri ťežba
03 Le mačhengero chudkeripen the ľikeripen
05 Ťežba the prikeriben le angarengero
06 Ťežba la ropakeri the le phuvakere pľinoskeri
07 Ťežba the prikeriben le rudengero
08 Ťežba the prikeriben le bareskero,
la pošakero the aver
09 Podporna buťa paš e ťežba

Financiji, pojišťovňictvos,
načalade veci (nemovitosti)
64 Lovengero the finančno
intermedijacija (zprostředkování)
65 Pojišťovňictvos the penzijno financiji (bije
obligatorno socijalno zabezpečišagos)
66 Aver finančna aktivity (keriňipen the
sprava le finančnone tarhoskero, kuče
papiri, sprava le fondengeri u aver)
68 Buťa andro načalade veci
Aver profesna, vedecka the technicka buťa
69 Pravna, učetnicka the auditorska
buťa; daňovo poradenstvos
70 Poradenstvos the službi vaš o
podňiki andro keriňipen, marketing,
HR, komuňikacija the aver.
71 Architektonicko the inžeňirsko buťa the
poradensko buťa (projekti, konstrukčno
design, geologicka prjezkumi, geodeticka
buťa, kartograficka, meteorologicka the
aver buťa) Technicka skuški the analizi
(chem., fiz. the aver), certifikacija

11

Administrativna the podporna buťa
77 Prenajmos the leasing
78 Sukromo buťakeri inrmedijacija
(zprostředkování práce)
79 Dromengere agenturengere the
kancelarijengere buťa, rezervačna,
prjevodcovska, informačna the
aver buťa andro cestišagos
80 Sukroma bezpečnostna agenturi,
avrirodkeripnaskere buťa
81 Buťa andro pratišagos, le objektengero
provozos; le krajinaskero prikeriben
82 Administrativna the aver podporna
buťa vaš o podňikišagos (call centra,
paťavibnaskere službi, veletrhi the aver)
Verejno sprava, avrisikhavibnaskere,
sasťipnaskere the socialna službi
84 Štatno sprava, samosprava, zaačhadľipen,
socijalno zaarakhľipen, verejno poradkos
the bezpečnosca, spravedlnosca the sudi,
napravna zarjaďeňi, požarno arakhiben
85 Školstvos, avrisikhaviben
86 Zdravotňictvos
87 Socijalno šegetišagos andro šegetna khera
88	Ambulantna the terenna socialna buťa
Kulturna, bavišagoskere the rekreačna buťa
90 Kreativna, artisticka the bavišagoskere buťa
91 Buťi andro knižnici, archiva, muzea, botanicka
the zoologicka bara, prirodna rezervaciji,
provozos the šegetišagos le pamjatkengero
92 Buťi andro herni, kasini the sazkova kancelariji
93 Sportovna, bavišagoskere the rekreačna buťa
Aver buťa the službi
94 Buťa le profesnone, politickone,
společenskone, kulturnone, zaujmakere
orgaňizacijengere, cirkvengere the buťa
le naboženskone orgaňizacijakerenge,
odborovone svazengerenge the
avre orgaňizacengere
95 Reparaciji le počitačengere the le
produktenge prekal personalno
kampeľipen the prekal e domacnosťa
96 Aver personalna buťa (rajbiňišagos le
gadengere, kaderňictvos, kosmetika
the aver), parušagoskero oboris
97 Le kherutne personaliskere buťa
(dodikhlipen pro čhave, šegetišagos
andro kher, personalno šoferis, kherutno
spravcas the avka dureder.)
98 Produkcija le produktengeri the
službengeri vaš peskero kampeľipen
99 Le internacijonalnone orgaňizacengere buťa
(OSN, EU, Svetovo banka the avka dureder)

MA

KE

RE

NA
VR

I

Amen mukhľam kadi sera narokom čuči
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Dodatečno formularis
vaš e domacnosťa

O formularis džal dureder vaš buter sar 5 džene, so adaj bešen

NA
VR

O personalna udaje šaj ľikerel ča o
Čechiko statisticko urados sar spravcos.
O urados kerel buťi le udajenca avka, hoj
hine zaraakhle pro fundamentos the andro
rozsahos le zakonoskero č. 332/2020 le
Skidľipnastar, pal o zgiňipen le niposkero,
kherengero the bitengero andro berš 2021
the pal o visariben le zakonoskero č. 89/1995
le Skidľipnastar, pal e štatno služba, avka,
sar phenen o nasigutnere predpisi, avka,
sar kada mangen o platna predpisi EU
the o narodno juridicko prikeriben sar te
arakhel o osobna udaja the sar kerel buťi
kale udajenca, kada ča avka but, sar kada
čačes kampel. Tumen arakhena o detajli pre
scitani.cz.

Vaš kaske hin o formularis určimen?
Kada formularis pes chasňarel sar dujdo Formularis vaš e
domacnosťa odoj, kaj jekhetane bešen buter sar 5 džene
andro jekh bitos abo andro aver tipos le bešibnaskero. Andro kada
pripados pes perša 5 džene zapisinen andro angluno Formularis
vaš e domacnosťa u aver najbuter 6 džene andre kada formularis.
Te bešen jekhetane buter sar 11 džene, kampel Tumenge buter
Dodatečna formulari u aver džene pes pisinen andre kale formulari.

I

Tumaro sukromije
hin bespečno

Kaj te chudel nevo formularis?
Tumen chudena nevo formularis hjaba le sčitacone komisariha abo pre
kontaktna thana vaš o zgiňipen. Kada thana pes arakhen pre avrikidle
pobočki la Čechikona poštakere the andro krajoskere spravi le Čechikone
štatistickone uradoskere. Tumen arakhena o atresi pre scitani.cz/
kontaktnimisto abo pre infolinka 840
40 683
50.
25330
253
So keren oledžene, so pes zginde perdal o internetos (online)?
Te pes e calo fameľija zginďa online, o ľiľuno formularis pes vobec na kerel
avri.
Te pes online zginďa ča vareko andal e domacnosťa, pisinen, kana keren
avri o ľiluno formularis, savore udaja pal e domacnosťa A1–A13 pro seri 1
dži 3. Sikhaven o zginde džene kerestoha andre le dženengero soznamos
andro phučiben A10 pre sera 2. Keren avri o phučibena B1–B16 la seratar
4 paľis ča vaš ole džene, so pes online na zginde.

RE

Keren avri pal kada, savi situacija sas kijo 26. 3. 2021.

Vaš le zgiňipnaskere visledki igen kampel, kaj savoredžene keren avri o udaja kijo jekh časos. Keren avri savore udaje
pal o stavos kijo datumos 26. marcos 2021 (puntošneder pal o stavos kije jepašrat la paraščovinatar 26. pre sombat
27. marcos 2021), te paš o phučibena nane pisimen vareso aver.

Sar te kerel avri?

KE

• Pisinen kaľaha abo belavaha propiskaha
• Chasňaren bare ťiskaca ľiteri
• Na pisinen avrether o určimen maľi. Te o texti hine
duge, chasňaren charňaripena
• Zakerestinen o lačho odpheniben
• Sikhaven ča jekh možnosťa, te nane ando aver
• Zakaľaren o namišto odpheniben, paľis pisinen
o čačo odpheniben
• Anen o adaďiveskere nava le forengere gavengere,
okresengere the štatengere (platna kijo 26. 3. 2021)

Bakalarsko (Bc., BcA.)

MA

Magistersko (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. the aver)

A1

Pre savo atresis bešen?
Adaj opisinen presnones o atresis, kaj hin o obviklo bešiben la Tumara domacnosťakero,
so Tumen pisinďan andro phučiben A1 andro povodno Formularis vaš e domacnosťa.
Andre ČR, pisinen o atresis

Hin bari veca, kaj pes te
prindžarel, save formulari
the domacnosťi patrinen
ke peste.

Uľica

Popisno čislos / Orientačno čislos

Eventualnones evidenčno čislos

Foros abo gav
PSČ

Džan pro punktos A2

Andro aver štatos, pisinen o štatos

n
vibe
o
h
t
e
! inalno
a pr
avri
Kad keren ča o orig hib!
ma en pale echiko č

d
ri u andre č
n av
is
Kere rmular
fo

Kamen vareso te phučen?

Džan pro webos, pisinen abo telefoňinen!
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50
25330
253
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UDAJA PAL E DOMACNOSŤA – DŽAN DUREDER
A10 DŽENO 1

Kadaj opisinen presnones o udaja vaš DŽENO 1 le phučibnastar A10 andal o povodno Formularis vaš e domacnosťa.

Fameľijakero
nav

Dženo 1
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Nav

Irinen dureder savoredženen, so bešen jekhetane andre kada bitos/bešiben kijo 26. 3. 2021
u nane pisimen andro
povodno Formularis vaš e domacnosťa.
Andre kada tiš o džene, so pes zginde imar tel o online zgiňipen perdal o internetos – sikhaven kale dženen kerestoha,
phenas
Dženo 1 zgindo online.
DŽENO 6

I

Fameľijakero
nav

DŽENO 7

n
vibe
o
h
t
e
! inalno
a pr
avri
Kad keren ča o orig hib!
ma en pale echiko č

Fameľijakero
nav
Nav
DŽENO 8
Fameľijakero
nav

ud
eč
avri ris andr
n
e
Ker rmula
fo

Nav
DŽENO 9
Fameľijakero
nav

RE

Nav
DŽENO 10
Fameľijakero
nav
Nav

Fameľijakero
nav
Nav

KE

DŽENO 11

Uľipnaskero
berš

Dženo 6
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Dženo 7
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Dženo 8
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Dženo 9
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Dženo 10
zgindo online

Uľipnaskero
berš

Dženo 11
zgindo online

NA
VR

Nav

Kana pisinen avri savore aver udaja, doľikeren, aven ajse lačhe, sar džan andro šoros pal peske o džene /o čisli le
dženengere andal o punktos A10 .
A11 Chulajinen savore džene, so hine pisinde andro punktos A10 jekhetane?
Ano

Džan pro punktos A12

MA

Ne

Džan pro punktos A13

A12 Pisinen andro maľi pro rjadki o čísli ole dženengere, so chulajinen jekhetane.
Zapisinen o džene 6–11 ande andro punktos A10 , sako dženo ča jekhvar (= andre jekh le chulajinde domacnosťendar).
Zapisinen o dženo 1 ča akor, kana chulajinen jekhetane choča jekhe avre dženeha andal o džene 6–11.
6. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

7. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

8. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

DŽENO

9. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

DŽENO

10. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

11. chulajinďi domacnosťa kerel:

DŽENO

DŽENO

Kana pes džanel, keci čhave dživen ča
daha abo dadeha the keci phure manuša
hine korkore, plaňinen pes feder o školki
the o khera vaš o dochodci.
14

A13 Anen e relaciji maškar savore džene, so hine pisimen andro punktos A10 .
Doľikeren jednaka čisli vaš o džene, kada hin DŽENO 1 andro punktos A10 hin DŽENO 1 the kadaj, the avka dureder. Keren pes avri
o relaciji kijo savore čirleder phende džene, akor kijo DŽENO 6 e relacija kijo DŽENO 1, paš o DŽENO 7 relacija kijo DŽENO 1 the
kijo DŽENO 6 the avka dureder.
Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 6 vaš
Dženo
1

Rom/romňi,
partneris/partnerka
Čhavo, čhaj
Dad, daj

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 8 vaš

Rom/romňi,
partneris/partnerka

Dž.
1

Dž.
6

Dž.
7

Dž.
6

Dž.
7

Dž.
8

RE

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

KE

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija
Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 10 vaš
Dž.
1

Dž.
6

Dž.
7

Dž.
8

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 11 vaš

Dž.
9

Rom/romňi,
partneris/partnerka

MA

Rom/romňi,
partneris/partnerka

Dž.
1

Čhavo, čhaj
Dad, daj

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 9 vaš

Rom/romňi,
partneris/partnerka

Čhavo, čhaj
Dad, daj

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija

Dž.
6

NA
VR

Čhavo, čhaj
Dad, daj

Dž.
1

I

Rom/romňi,
partneris/partnerka

Sikhaven le kerestoha, so hin DŽENO 7 vaš

Čhavo, čhaj
Dad, daj

Čhavo, čhaj
Dad, daj

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Phral, phen
Le čhaskero/i abo la
čhakero/i čhavo/čhaj
Pradad, pradaj

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija

Džamutro, bori
La čhakero/le
čhaskero/i partneris/
partnerka
Sastro, sasuj
Aver manuš andal
e fameľija

Aver manuš, so nane
andal e fameľija

Aver manuš, so nane
andal e fameľija
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Dž.
1

Dž.
6

Dž.
7

Dž.
8

Dž.
9

Dž.
10
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O phučibena B1 dži B16 pes dureder
keren avri ča vaš o džene, so pes na
zginde perdal o internetos (online).

DŽENO 6 – 1. kotor le udajengero
B1 Fameľijakero
nav
B2 Nav
B3 Pisinen abo o uľipnaskero čislos B3a , abo udaja B3b.
B3a Uľipnaskero čislos

B3b

ABO

Te o čislos hin trinethanengero, mukhen
e posledno maľa čuči.

Občansko preukazis

Le dokladeskero
tipos
Le dokladeskero
čislos

Dromengero
pasos

Uľipnaskero datumos
(ĎĎ/ČČ/BBBB)

Pošeripen

NA
VR

B4 Kaj sas tumaro obviklo bešibnaskero than jekh berš anglo sčitaco časos (26. 3. 2020)?
Na keren avri paš o džene, so uľile le ďivesestar 27. 3. 2020.
Džan pro punktos B5

Pro jednako atresis sar 26. 3. 2021

Andro aver foros/gav andre Čechiko republika

Džuvľi

I

Murš

Andro jednako foros/gav pro aver
atresis
Džan pro punktos B5

viben
retho ri!
p
a
d
o
Ka
ren av
iginaln
ma ke pale ča o or čhib!

Foros abo gav
Okresis

den
iko
avri u
e čech
Keren ularis andr
form

Krajos
Andro aver štatos

B5 Kaj sas tumaro peršo obviklo bešibnaskero than pal tumaro uľipen?
Andro jednako foros/gar sar andro ďives 26. 3. 2021
Andro aver foros/gav andre Čechiko republika
Foros abo gav

RE

Okresis

Pisinen o nava
(názvy) so hine platna
kijo 26. 3. 2021!

Džan pro punktos B6

Krajos
Andro aver štatos

B6 Hin Tumenge 15 abo buter berš? Irinen o najučeder
dochudlo avrisikhaviben.

B7 San Tumen džuvľi, so lake hin 15 abo buter berš? Irinen, keci
čhave tumenge uľile. Irinen keci džide čhave Tumenge uľile.
Ňisave

Duj

Štar

Dokerdo ča 1. levelis andre zakladno škola, abo avarisikhaviben
pre čirlatuni narodno obecno abo pomocno škola

Jekh

Trin

Pandž

KE

Bije avrisikhaviben, nadokerdo 1. levelis andre zakladno škola

Zakladno avrisikhaviben (abo dokerdo teleder levelis pre
6beršengero the 8beršengero gimnazijos)
Maškarutno abo avrisikhade (bije maturita)

Uplno maškarutno všeobecno avrisikhaviben (la maturitaha)

MA

Uplno maškarutno odborno avrisikhaviben (la maturitaha),
avrisikhavibnaskero oboris la maturitaha
Nastavbovo / charňardo avrisikhaviben (la maturitaha), te o
dženo absolvinďa duj abo buter obora pro maškarutne školi

Buter, irinen
keci čhave

B8 Savi hiňi tumari dakeri čhib? Šaj irinen duj dakere čhiba.
Čechiko

Poľčiko

Ukrajinsko

Slovensko

Ňemciko

Vietnamsko

Romaňi

Rusiko

Znakovo

Aver, irinen savi

Pomaturitno avrisikhaviben

Konzervatoris (agorardo le absolutorijumeha)

B9 Irinen Tumari narodnosťa (priperiben kijo narodos,
narodnostno abo etnicko minorita, kijo savi Tumen pes
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Tumen šaj irinen the duj narodnosťi.

Učeder odborno avrisikhaviben (DiS.)
Bakalarsko (Bc., BcA.)

Magistersko (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. the aver)
Doktorsko (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Pripheniben kijo phučiben pre sera 16.
B10 Irinen Tumaro nabožensko paťaviben (nabožensko smeros, čalaviben, cirkva (khangeri) abo societa, ke savi pes Tumen
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Manuš, so paťal – patrinel kije cikrva, nabožensko societa u sojegaver. Irinen o nav

Manuš, so paťal – aľe na patrinel kije ňisavi cirkva abo nabožensko societa
16

Bije nabožensko paťaviben

DŽENO 6 – 2. kotor le udajengero
B11 B11a Andre savi le skupinendar, so hine pisimen teleder, Tumen patrinen? Kiden avri jekh odpheniben, so hin ešebno/najbuter čačo.
Džene, so keren buťi vaš varesavi orgaňizacija, podňikaťeľa, podňikaťeľa bije buťakerengero (OSVČ), eventualnones kajse,
so šegetinen andro fameľijakero podňikos
Džan pro punktos B12
Džan pro punktos B12

Pre dakeri dovolenka (lovengeri pomoca prekal o daja 28 abo 37 kurke)
Pre dadeskeri/dakeri dovolenka
Bibuťakere, so roden buťi
Pre phuripnaskero/invalidno dochodkos

Avre vlastnone zdrojoha vaš o dživipen/resibena (prijmi) sar buter pisinde (phenas so lenge anel o kapitalos,
pronajmos, zašporinde love)
Pal kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren avri buter e sera.

Školaka, študenti, učňi

NA
VR

Aver džene, so na chuden ňisave love (phenas o džene andre domacnosťa)

I

O čhave andro anglalškolakere berša.

B11b Keren Tumen buťi jekhbuter choča jekh ori kurkeste vaš o poťiňiben/love abo resen aver odmena abo chasna?
Hi/he
Na
Džan kije instrukcija upral o punktos B14
B12 Irinen e oblasca ekonomickona aktivitakeri Tumare zaměstnavateľiskeri abo e oblasca, so hin andre o subjektos
tumare podňikišagoskero.
Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada, savo hin ešebno. Tumen arakhena o kodos the e oblasca
abo leskero kotor pre sera 16.
Kodos

Oblasca

B13 Pisinen Tumari akanutňi buťi (buťi, so tumen keren akana). Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada,
savo hin ešebno. Phenas: kasirka andre sklepa, le barakero architektos, buťakero, so kerel buťi andre ťiskarna, le hoteľiskeri
rjaďiteľka, finančno analitikos the avka dureder.

RE

O phučibena B14 dži B16 keren avri: D
 žene, so keren buťi (andre kada tiš študenti, so keren buťi) – pal o than, kaj keren buťi
(kada hin o than, kaj čačes keren buťi, na la firmakero sidlos)
Študenti, so na keren buťi the o školaki – pal le školakero than
Aver džene na keren kale phučibena avri.
B14 Kaj Tumen phiren (pro pindre abo motoriha, autobusiha the avka dureder) andre škola?
Tumen na keren Tumari buťi pre jekh than? Te Tumen začňinen o buťakero časos pro stejno atresis, pisinen o atresis, kaj Tumen
začňinen te kerel buťi. Te Tumen začňinen te kerel buťi pre buter thana, kiden avri „Buťi bije permanentno buťakero than“.
Ňikhaj, kerav buťi / študinav pro atresis, kaj najbuter bešav A1 .

P
 al kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren
avri buter e sera.

Uľica

KE

Pro aver atresis andre Čechiko republika, sar hin o atresis le obviklone bešibnaskero. A1 .

Popisno čislos / Orientačno čislos
Foros
abo gav
PSČ

Eventualnones evidenčno čislos

Okresis

Andro aver štatos, irinen o štatos

MA

Buťi bije permanentno buťakero than

Džan pro punktos B16

B15 Sava frekvencijaha phiren Tumen andre škola
andal o obviklo bešiben A1 ?

B16 Savo transportos chasňaren Tumen jekhbuter vaš jekh
drom andro buťi abo andre škola?
Kijo najďinďardeder
kotor le dromestar
(kiden avri 1)
Motoris, so me šoferinav

5x kurkeste the buter
1 – 4x kurkeste

Pravidelnones, aľe čineder sar 1x kurkeste

Motoris, so me na šoferinav
Foroskero hromadno
transportos (FHT)

Phirav čupo napravidelnones

Na džav motoriha, autobusiha abo avra
dopravaha/na phirkerav andal o obviklo bešiben,
aľe andal aver than

Autobusis (bije FHT)
Mašina
Motociklos

Pisinen Tumare odphenibena ča andre
viznačimen maľi. Tumen avka pomožinena
le mašinenge kaj te kerel lengeri buťi.
Paľikeras Tumenge vaš kada!

Bicigľa
Aver
Ňisavo (ča pro pindre)
17

Aver kije rešta le
dromestar (kiden
avri najbuter 2)
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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

Přejděte na bod B12

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

B3a Rodné číslo

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)

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

Bez náboženské víry

MA

KE

14

RE

NA
VR

I

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
rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených
Uobvyklé
trojmístných
číseljeden
za lomítkem
V jiné obciB4
v ČR,
uveďte
Kód
Odvětví
B1
Příjmení
B11
B11a
Do
jaké
z
následujících
patříte?
Zvolte jednu
odpověď,
která
je hlavní/převažující.
Ve(vč.
starobním/invalidním
důchodu
Otázky B14 až B16 vyplňují: Pracující
pracujících
studentů)
–skupin
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?
Kraj
Na stejné adrese
jakoposlední
k 26. 3. pole
2021prázdné.
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci na jiné adrese
ponechte
Nepracující
studenti
a žáci
– podle
místa školy
Zaměstnanci,
podnikatelé,
OSVČ,
příp. pomáhající
v rodinném
Přejděteúspor)
na bod B12
S jiným
vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
než výše
uvedené (např.
výnosy podniku
z kapitálu, pronájmu,
Obec
B2 Jméno
Ne
Přejděte
k
instrukci
nad
bodem
B14
Ano
Datum narození
B13 Uveďte své současné
zaměstnání
práci). V případě dvou nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
Ostatní
osoby tyto(vykonávanou
otázky nevyplňují.
V jinéuveďte
obci v stát
ČR, uveďte kde
V jiném státě,
(DD/MM/RRRR)
Přejděte na bod B12
Na mateřské
(peněžitá
pomoc
v mateřství
pofinanční
dobu
28,
resp. 37
týdnů)
Po označení
této
možnosti
zbytek
stránky
nevyplňujte.
Dětivpředškolního
věkudovolené
podle hlavního. Např.: pokladní
obchodě,
architekt
zahrad,
tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu,
analytik
apod.
Okres
či jezdíte
doodvětví
práce nebo
školy? činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B14 Kam chodíteB12
Obec
B3 Uveďte buď rodné číslo B3a , anebo údaje B3b.
Uveďte
ekonomické
Pohlaví
Muž
Žena
Na rodičovské
dovolené
Žáci, studenti,
učni
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození?
Nevykonáváte svou
na jednom
místě?
začínáte
dobu
na stejné
uveďte
začínáte.
V práci
případě
dvou nebo
víceJestliže
zaměstnání
nebopracovní
podnikání
vyplňte
podleadrese,
hlavního.
Kód aadresu,
odvětvíkde
či jeho
část najdete na straně 16.
Kraj
Ve stejnéOkres
obci jako k 26. B3a
3. 2021
Přejděte na bod B6
Rodné číslo
Občanský průkaz
Cestovní pas
NEBO B3b Typ dokladu Pište názvy
Nezaměstnaní,
hledající
Ostatní
bez
vlastního
příjmu
(např.zaměstnání
osoby
domácnosti)
Začínáte-li pracovat na různých místech,
označte
volbu „Mám
zaměstnání
bez vstálého
pracoviště“.
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených
platnéodk 27.
26. 3.
3. 2020
2021!nevyplňujte.
Kód na adrese Odvětví
Nikam,
pracuji/studuji
obvyklého
bydliště
V jiném státě,
A1
.
Po
označení
této
možnosti
zbytek nebo
stránky
V jinéuveďte
obci v stát
ČR, uveďte kde U trojmístných čísel za lomítkem
Ve
starobním/invalidním
důchodu
Otázky
B14 až B16
vyplňují:
Pracující
(vč.
pracujících
studentů)
– podle
místa
pracoviště
(tj. místa
výkonu
práce, nečisídla
firmy)
B11b
Odpracujete
obvykle
alespoň
jednu
hodinu
týdně
za mzdu/plat
jinýnevyplňujte.
druh odměny
zisku?
Číslo dokladu
Kraj
Na stejné adrese
jakoposlední
k 26. 3. pole
2021prázdné.
Přejděte na bod B5
Přejděte na bod B5
Ve stejné
obci na jiné adrese
ponechte
Nepracující
studenti
a žáci
– podle
místanad
školy
. Uveďte
adresu
A1
Na jinou adresu
v ČR, než
adresa
obvyklého
bydliště
S jiným
vlastním
zdrojem
obživy/příjmů
než dvou
výše
uvedené
výnosyčiz podnikání
kapitálu, pronájmu,
Ne
Přejděte
k instrukci
bodem
B14
Ano
B13 Uveďte
svéje
současné
zaměstnání
(vykonávanou
práci).
V případě
nebo
více(např.
zaměstnání
vyplňte úspor)
Datumkolik
narození
V
jinéuveďte
obcidosažené
v stát
ČR, uveďte
kde
více let?VUveďte
nejvyšší
vzdělání.
se Vám
B6 Je Vám 15 a Obec
B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte,
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.
jiném státě,
(DD/MM/RRRR)
podle hlavního. Např.: pokladní
vpředškolního
obchodě, architekt
zahrad,
tiskař-dělník,
ředitelka
hotelu,
finanční
analytik
apod.
Po
označení
této
možnosti
zbytek
stránky
nevyplňujte.
Děti
věku
narodilo
dětí.
Uveďte
počet
živě
narozených.
Ulice
Bez vzdělání,
nedokončenýObec
1. stupeň základní školy
Okres
Uveďte
ekonomické
či jezdíte
doodvětví
práce nebo
školy? činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
B14 Kam chodíteB12
Pohlaví Více, uveďte
Muž
Žena
B5 Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození? Žádné
Dvě
Čtyři
Žáci, studenti, učni
Dokončený pouze 1. stupeň základní školy nebo vzdělání
V práci
případě
dvou nebo
víceJestliže
zaměstnání
nebopracovní
podnikání
vyplňte
podleadrese,
hlavního.
Kód aadresu,
odvětvíkde
či jeho
část najdete na straně 16.
na jednom
místě?
začínáte
dobu
na stejné
začínáte.
Číslo Nevykonáváte
popisné / Číslosvou
orientační
Případně
číslouveďte
evidenční
počet dětí Pište názvy
Kraj
stejnéOkres
obci jako
k 26. 3.
2021
Přejděte na bod
B6
Tři
Jedno
Pět
na dřívější
národní,Ve
obecné
nebo
pomocné
škole
Ostatní
bez vlastního
příjmu
(např. osoby
domácnosti)
Začínáte-li pracovat na různých místech,
označte
volbu „Mám
zaměstnání
bez vstálého
pracoviště“.
platnéodk 27.
26. 3.
3. 2020
2021!nevyplňujte.
B4 Kde bylo Vaše obvyklé bydliště jeden rok před sčítáním (tedy 26. 3. 2020)? U osob narozených
Kód
Odvětví
V jinéuveďte
obci v stát
ČR, nižšího
uveďte kde
Obec
Základní V
vzdělání
(nebo
dokončení
stupně 6letého
Otázky
B14 až B16
vyplňují:
Pracujícíobvykle
(vč. pracujících
studentů)
– podle
místa
pracoviště
(tj. místa
výkonu
práce, nečisídla
firmy)
Nikam,
pracuji/studuji
naB11b
adrese
obvyklého
bydliště
jiném státě,
A1
.
Po
označení
této
možnosti
zbytek nebo
stránky
Kraj
Odpracujete
alespoň
jednu
hodinu
týdně
za mzdu/plat
jinýnevyplňujte.
druh odměny
zisku?
Na
stejné
adrese
jako
k
26.
3.
2021
Přejděte
na
bod
B5
Přejděte
na
bod
B5
Ve
stejné
obci
na
jiné
adrese
a 8letého gymnázia)
Nepracující studenti a žáci – podle místa školy
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
Obec
B13 Uveďte
svéje
současné
zaměstnání
práci).
případě
dvou
nebo více zaměstnání či podnikání vyplňte
. Uveďte
adresuVnad
A1
Na jinou adresu
v ČR,Okres
než
adresa
bydliště
Ne (vykonávanou
Přejděte
k instrukci
bodem
B14
Anoobvyklého
PSČ
V
jinéuveďte
obcidosažené
v stát
ČR, uveďte
kde
Ostatní osoby tyto otázky nevyplňují.
VUveďte
jiném státě,
Střední
(bez
Vám vyučení
15 a více
let?maturity)
nejvyšší
vzdělání.
15 a více let? Uveďte,
kolik se Vám
B6 Jenebo
B7 Jste žena ve věku
Český
Polský
Ukrajinský
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník, ředitelka hotelu, finanční analytik apod.
narodilo
dětí.
Uveďte
počet
živě
narozených.
Okres
Ulice
Bez
vzdělání,
nedokončený
1.
stupeň
základní
školy
Do jiného B14
státu,Kam
uveďte
stát B12
Úplné střední všeobecné
(s maturitou)
Obec
chodíte
či jezdíte
doodvětví
práce nebo
školy? činnosti Vašeho zaměstnavatele nebo předmětu Vašeho podnikání.
Slovenský
Německý
Vietnamský
Uveďte
ekonomické
bylo Vaše
první obvyklé bydliště po narození?
B5 Kde
Dvě
Žádné
Čtyři
Více, uveďte
Nevykonáváte svou
na jednom
místě?
Jestliže
začínáte
dobu
na stejné
uveďte
začínáte.
V práci
případě
dvou
nebo
více
zaměstnání
nebopracovní
podnikání
vyplňte
podleadrese,
hlavního.
Kód aadresu,
odvětvíkde
či jeho
část najdete na straně 16.
Dokončený
pouze
1. stupeň
základní
školy
nebo
vzděláníPřejděte
Úplné střední
odborné
(s maturitou),
obor
s maturitou
Pište názvy
Kraj
Ve
stejnéučební
obci
jako
k 26.
3. 2021
na bod B6
Přejděte
na bod
B16
Mám zaměstnání
bez stálého
Romský
Ruský
Znakový jazyk
Číslo popisné
/ Číslo pracoviště
orientační
Případně číslo evidenční
počet dětí
Okres
Začínáte-li pracovat na různých místech, označte volbu „Mám zaměstnání bez stálého pracoviště“.
Tři
Jedno
Pět
na dřívější národní, obecné nebo pomocné škole
platné k 26. 3. 2021!
Nástavbové/zkrácené studium
(s maturitou),
Kódaž B16 vyplňují:Odvětví
V jiné
obci v stát
ČR, uveďte kde
Jiný, uveďte jaký
Otázky
B14
Pracující
(vč.
pracujících
studentů)
–obvykle
podle
místa
pracoviště
(tj. místanevyplňujte.
výkonu práce, ne sídla firmy)
Nikam,
pracuji/studuji
na
adrese
obvyklého
V
jiném státě,
uveďte
A1 .
Po
označení
této možnosti
zbytek
Jaký
dopravní
prostředek
používáte
pro stránky
jednu
B15
Jak
často
dojíždíte
či
docházíte
do
práce
B16bydliště
Obec
Základní
vzdělání
(nebo
dokončení
nižšího
stupně
6letého
Krajškol
absolvování dvou a více oborů středních
Nepracující
studenti
a
žáci
–
podle
místa
školy
A1
?
cestu
do
práce
nebo
školy?
nebo
do
školy
z
obvyklého
bydliště
a 8letého gymnázia)
Obec
B8 Jaký je Váš mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.
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
otázky nevyplňují.
K nejdelší
Další
Okres
Jenebo
Vám vyučení
15 a více
let?maturity)
nejvyšší
dosažené
vzdělání.
B6studium
B7 Jste žena ve věku 15 a více let? Uveďte, kolik se Vám
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Český
Polský
Ukrajinský
podle hlavního. Např.: pokladní v obchodě, architekt zahrad, tiskař-dělník,
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Nápověda
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Uveďte ke
Vaši
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zcela nepravidelně
Motocykl Automobil,
Obec
Základní vzdělání (nebo dokončení nižšího stupně
6letého údaj.
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ale z jiného
5x místa
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PřejděteAutomobil,
na bod B16který řídím
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se kNástavbové/zkrácené
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který
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(příslušnost
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Keren avri jednakone sposoboha
the o udaja vaš aver džene andre
domacnosťa:
OSOBA 7 / DŽENO 7
OSOBA 8 / DŽENO 8
OSOBA 9 / DŽENO 9
OSOBA 10 / DŽENO 10
OSOBA 11 / DŽENO 11

18

Jiný

PRIPHENIBEN

KIJO PUNKTOS B6 – Najučeder agorardo avrisikhaviben: O manuša, so dochudle peskero avrisikhaviben andre avrethemutno edukačno inštitucija
abo andre sukromo edukačno inštitucija, so nane akreditimen le MŠMT (le ministerstvostar vaš o školi), označinen le sikhavibnaskero levelis andro
sikhavibnaskero sistemos andre Čechiko republika, te o avrisikhaviben pes udžanel sar rovnoceno. Zakladno avrisikhaviben: Kada pisinena tiš o džene,
so agorarde e zvlaštno, prakticko, specialno zakladno abo čirlatuňi mešťansko abo občansko škola abo buťakero levelis la zvlaštnona školatar, dureder
o absolventi le odbornone učilišťendar, so len hin specialnones prikerde učebna plani vaš o individualna oblasci le maškarutne školengero.
KIJO PUNKTOS B12 – La ekonomickona aktivitakeri oblasca: Kidel pes avri pal e ešebno sorta la ekonomickona aktivitakeri so o zaměstnavaťeľis kerel
(subjektos leskere podňikišagoskero). Phenas „85 Školstvos“ irinena savoredžene, ko keren buťi andre škola – učiťeľis, sekretarka the kole, so odoj kerel
udržba, pratinen, keren buťi andre jedalňa the avka dureder, te na keren e buťi vaš varesavi firma, so del kale službi vaš e škola. Aľe phenas e kucharka,
so kerel buťi andre firma, so vaš e škola tavel, pisinela „56 Chavibnaskero servisis (Stravování)“.

O KODI THE LE OBLASCENGERE NAVA VAŠ O EKONOMICKA AKTIVITI

Bikenaviben, transportos, logistika,
ubitovaco buťi the chavibnaskero servisis
45 Bikenaviben le motorenca (tiš
kotora the priperipen) reparaciji
the prikeriben le motorengere
46 Baro bikenaviben the dočhidlo
baro bikenaviben
47 Cikno bikenaviben
49 Telephuvakero the potrubno transportos
50 Paňakero transportos
51 Leťecko transportos
52 Skladišagos the serutňi buťi andro transportos
(te thovel the odlel o tovaris, provozis the
dromengero servisis, parkoviski, terminala
– štaciji, letiski, preklaďišti, le transportnone
strojengero servisis the avka dureder)
53 Poštovna the kurirna buťa
55 Službi andro bešiben
56 Chavibnaskero servisis, karčmi

RE

Zpracovaťelsko prjemislos
10 Chavibnaskeri produkcija
11 Pijišagoskeri produkcija
12 Tabakovo produkcija
13 Textilno produkcija
14 Gadengeri produkcija
15 Produkcija le usňengeri the le produktengeri,
so džan jekhetane kala produkcijaha
16 Buťi le kaštenca, produkcija le
kaštune, korkovone produktengere, le
produktengeri raňendar the phusendar,
avral le nabitkoskeri produkcija
17 Papiriskeri produkcija the produkcija
le papiriskere produktengeri
18 Tlača the multiplikacije le
oprechude nosičengeri
19 Produkcija le koksoskeri the produkcija
le rafinovanone ropnone produktengi
20 Produkcija le chemickone materijalengeri
the pririchtišagengeri
21 Farmaceuticko produkcija
22 Produkcija le prižovone the
plastovone produktengeri
23 Produkcija the buťi la sklenčinaha, la
keramikaha, le porcelanoha, le bareha, le
stavebnone materijaloha the produktenca
24 Le metalengeri produkcija the hutno buťi
le metalenca; sčhorkeripnaskero oboris
25 Le metalengere konštrukcijengeri produkcija
the le metalengere produktengeri, avrether
le strojendar the le mechanizmendar
26 Počitačengeri, elektronicko,
merijaco the opticko produkcija,
komunikačnone mechanizmengeri
produkcija, spotrebno elektronika
27 Produkcija le elektrickone mechanizmengeri
(andre kada tiš rozvodno the kontrolno
mechanizmi, spotrebiči prekal e domacnosťa,
baterki the akumulatora, opticko the
elektricko kabli the avka dureder)
28 Aver strojengeri produkcija (sar stroji prekal
e phuvengeri buťi, obrabaca stroji, stroji
prekal e ťežba the prjemislovo produkcija,
zdvihaca stroji, čerpadli, ložiski, prevodi,
vastengero sersamos le motoriha the aver)
29 Produkcije le motorengeri/automobilengere
(the lengere motora, kotora the
priperiben), privesa, navesa
30 Le avre dopravnone prostredkengeri
the zarjaďeňegeri produkcija
31 Le nabitkoskeri produkcija
32 Aver zpracovaťelsko prjemislos (bižuterengeri,
bavišagoskeri, giľavibnaskere natrojengeri,
sportovno produkcija the avka dureder)
33 Reparaciji, servisis the inštalacije le
strojengeri the le zarjaďeňengeri

Informačna the komunikačna buťa
58 Vidavaťeľska buťa (ginde, periodiki,
softwari the avka dureder)
59 Buťa andre filmovo, videozaznamovo
the televizno oblasca, oprechudňipen
the hudebna editorska firmi
60 Televizno the rozhlasovo produkcija
( programi) the avribičhaviben
61 Telekomunikačna buťa
62 Buťa andro informačna technologiji
(programi, počitačovo servisis,
konzultacija the avka dureder)
63 Informačna buťa (buťi le datenca, hosting,
zpravodajska agenturi the aver)

KE

MA

Energetika, paňi, odpadi,
ačhavibnaskero oboris
35 La elektrikakeri the le pľinoskeri the le
taťipnaskeri produkcija the rozvodos

72 Vizkumi the vivojos
73 Reklama, le tarhoskero
avrirodkeripen the aver.
74 Aver profesna, vedecka the technicka
buťa (design, graficka, fotograficka,
prethoďipen andre aver čhiba, odborna
poradenska buťa the avka)
75 Veterinarna buťa

I

36 Forontišagos le paňeha
37 Buťi le odpadnone paňenca
38 Kidňipen the likvidacija le
odpadengero, reciklacija
39 Sanacija the aver buťa le odpadenca
41 Le budovengero ačhaviben
42 Inžeňirska buťa (droma, mašinengere
staňici, inžeňirska thana, mosti the aver)
43 Specializimen stavebna buťa (demolicija,
pokrivačsko buťi, elektroinstalačna the
instalaterska the aver stavebna instalačna
buťa, kompletačna the dokončovaca
buťa – omitki, sklenčina the avka durer)

NA
VR

Phuvengeri buťi, vešengeri buťi, ťežba
01 Phuvengeri buťi, fošneriskeri buťi
02 Vešengeri buťi the le kaštengeri ťežba
03 Le mačhengero chudkeripen the ľikeripen
05 Ťežba the prikeriben le angarengero
06 Ťežba la ropakeri the le phuvakere pľinoskeri
07 Ťežba the prikeriben le rudengero
08 Ťežba the prikeriben le bareskero,
la pošakero the aver
09 Podporna buťa paš e ťežba

Financiji, pojišťovňictvos,
načalade veci (nemovitosti)
64 Lovengero the finančno
intermedijacija (zprostředkování)
65 Pojišťovňictvos the penzijno financiji (bije
obligatorno socijalno zabezpečišagos)
66 Aver finančna aktivity (keriňipen the
sprava le finančnone tarhoskero, kuče
papiri, sprava le fondengeri u aver)
68 Buťa andro načalade veci
Aver profesna, vedecka the technicka buťa
69 Pravna, učetnicka the auditorska
buťa; daňovo poradenstvos
70 Poradenstvos the službi vaš o
podňiki andro keriňipen, marketing,
HR, komuňikacija the aver.
71 Architektonicko the inžeňirsko buťa the
poradensko buťa (projekti, konstrukčno
design, geologicka prjezkumi, geodeticka
buťa, kartograficka, meteorologicka the
aver buťa) Technicka skuški the analizi
(chem., fiz. the aver), certifikacija
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Administrativna the podporna buťa
77 Prenajmos the leasing
78 Sukromo buťakeri inrmedijacija
(zprostředkování práce)
79 Dromengere agenturengere the
kancelarijengere buťa, rezervačna,
prjevodcovska, informačna the
aver buťa andro cestišagos
80 Sukroma bezpečnostna agenturi,
avrirodkeripnaskere buťa
81 Buťa andro pratišagos, le objektengero
provozos; le krajinaskero prikeriben
82 Administrativna the aver podporna
buťa vaš o podňikišagos (call centra,
paťavibnaskere službi, veletrhi the aver)
Verejno sprava, avrisikhavibnaskere,
sasťipnaskere the socialna službi
84 Štatno sprava, samosprava, zaačhadľipen,
socijalno zaarakhľipen, verejno poradkos
the bezpečnosca, spravedlnosca the sudi,
napravna zarjaďeňi, požarno arakhiben
85 Školstvos, avrisikhaviben
86 Zdravotňictvos
87 Socijalno šegetišagos andro šegetna khera
88	Ambulantna the terenna socialna buťa
Kulturna, bavišagoskere the rekreačna buťa
90 Kreativna, artisticka the bavišagoskere buťa
91 Buťi andro knižnici, archiva, muzea, botanicka
the zoologicka bara, prirodna rezervaciji,
provozos the šegetišagos le pamjatkengero
92 Buťi andro herni, kasini the sazkova kancelariji
93 Sportovna, bavišagoskere the rekreačna buťa
Aver buťa the službi
94 Buťa le profesnone, politickone,
společenskone, kulturnone, zaujmakere
orgaňizacijengere, cirkvengere the buťa
le naboženskone orgaňizacijakerenge,
odborovone svazengerenge the
avre orgaňizacengere
95 Reparaciji le počitačengere the le
produktenge prekal personalno
kampeľipen the prekal e domacnosťa
96 Aver personalna buťa (rajbiňišagos le
gadengere, kaderňictvos, kosmetika
the aver), parušagoskero oboris
97 Le kherutne personaliskere buťa
(dodikhlipen pro čhave, šegetišagos
andro kher, personalno šoferis, kherutno
spravcas the avka dureder.)
98 Produkcija le produktengeri the
službengeri vaš peskero kampeľipen
99 Le internacijonalnone orgaňizacengere buťa
(OSN, EU, Svetovo banka the avka dureder)

MA

KE

RE

NA
VR

I

Amen mukhľam kadi sera narokom čuči

20

Samostatno formularis
vaš o dženo
Vaš o džene, so dživen individualnones andro ubitovaca
the aver zarjaďeňi
Tumaro sukromije hin bespečno

Vaš kaske hin o formularis určimen?
Kada formularis keren avri ča o džene, so dživen sar
jekhdžene/klienti andro hromadna ubitovaca zarjaďeňi,
andro zarjaďeňi vaš o socialno parvariben the avka dureder.
Te Tumen bešen andro zajraďeňis tumare partneriha abo
Tumara fameľijaha, abo bešen korkoro/korkori andro bitos,
kampel Tumenge Formularis vaš e domacnosťa.

NA
VR

I

O personalna udaje šaj ľikerel ča o Čechiko
statisticko urados sar spravcos. O urados kerel
buťi le udajenca avka, hoj hine zaraakhle pro
fundamentos the andro rozsahos le zakonoskero
č. 332/2020 le Skidľipnastar, pal o zgiňipen le
niposkero, kherengero the bitengero andro berš
2021 the pal o visariben le zakonoskero č. 89/1995 le
Skidľipnastar, pal e štatno služba, avka, sar phenen
o nasigutnere predpisi, avka, sar kada mangen o
platna predpisi EU the o narodno juridicko prikeriben
sar te arakhel o osobna udaja the sar kerel buťi kale
udajenca, kada ča avka but, sar kada čačes kampel.
Tumen arakhena o detajli pre scitani.cz.

Kaj te chudel nevo formularis?
Tumen chudena nevo formularis hjaba le sčitacone
komisariha abo pre kontaktna thana vaš o zgiňipen. Kada
thana pes arakhen pre avrikidle pobočki la Čechikona
poštakere the andro krajoskere spravi le Čechikone
štatistickone uradoskere. Tumen arakhena o atresi pre
25330
253
scitani.cz/kontaktnimisto abo pre infolinka 840
40683
50.

Keren avri pal kada, savi situacija sas kijo 26. 3. 2021.

Vaš le zgiňipnaskere visledki igen kampel, kaj savoredžene keren avri o udaja kijo jekh časos. Keren avri savore udaje
pal o stavos kijo datumos 26. marcos 2021 (puntošneder pal o stavos kije jepašrat la paraščovinatar 26. pre sombat
27. marcos 2021), te paš o phučibena nane pisimen vareso aver.

Sar te kerel avri?

RE

• Pisinen kaľaha abo belavaha propiskaha
• Chasňaren bare ťiskaca ľiteri
• Na pisinen avrether o určimen maľi. Te o texti hine
duge, chasňaren charňaripena
• Zakerestinen o lačho odpheniben
• Sikhaven ča jekh možnosťa, te nane ando aver
• Zakaľaren o namišto odpheniben, paľis pisinen
o čačo odpheniben
• Anen o adaďiveskere nava le forengere gavengere,
okresengere the štatengere (platna kijo 26. 3. 2021)

Bakalarsko (Bc., BcA.)

KE

Magistersko (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. the aver)

A1 Pre savo atresis bešen?
Pisinen o than le Tumare obviklone bešibnaskero, kada hin, kaj čačes bešen abo baročasoskeres dživen. (Kada
than na musaj te jel jednako, sar o atresis Tumare ľikerde ačhibnaskero, so hin pisimen andre dokumenti.)
Andre ČR, pisinen o atresis
Uľica

MA

Popisno čislos / Orientačno čislos

Eventualnones evidenčno čislos

Foros abo gav
PSČ

Džan pro punktos A2

Andro aver štatos, pisinen o štatos

A2 Kiden avri o tipos le Tumareskere bešibnaskero / o sposobos, sar Tumen bešen
Rekreačno objektos (phenas chata)
Naskolaudimen kher, nudzovo bešiben, pristreškos
Mobilno/pohiblivo bešiben (phenas maringotka, bešibnaskero šifos, karavan)
Ubitovaco zarjaďeňis (phenas ubitovňa, phuredženengero kher)
Ňisavo bešiben (bi kheribnaskero)

Kamen vareso te phučen?

Džan pro webos, pisinen abo telefoňinen!
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840
40683
50
25330
253
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DŽENO 1 – 1. kotor le udajengero
B1 Fameľijakero
nav
B2 Nav
B3 Pisinen abo o uľipnaskero čislos B3a , abo udaja B3b.
B3a Uľipnaskero čislos

B3b

ABO

Te o čislos hin trinethanengero, mukhen
e posledno maľa čuči.

Občansko preukazis

Le dokladeskero
tipos
Le dokladeskero
čislos

Dromengero
pasos

Uľipnaskero datumos
(ĎĎ/ČČ/BBBB)

Pošeripen

NA
VR

B4 Kaj sas tumaro obviklo bešibnaskero than jekh berš anglo sčitaco časos (26. 3. 2020)?
Na keren avri paš o džene, so uľile le ďivesestar 27. 3. 2020.
Džan pro punktos B5

Pro jednako atresis sar 26. 3. 2021

Andro aver foros/gav andre Čechiko republika

Džuvľi

I

Murš

Andro jednako foros/gav pro aver
atresis
Džan pro punktos B5

viben
retho ri!
p
a
d
o
Ka
ren av
iginaln
ma ke pale ča o or čhib!

Foros abo gav
Okresis

den
iko
avri u
e čech
Keren ularis andr
form

Krajos
Andro aver štatos

B5 Kaj sas tumaro peršo obviklo bešibnaskero than pal tumaro uľipen?
Andro jednako foros/gar sar andro ďives 26. 3. 2021
Andro aver foros/gav andre Čechiko republika
Foros abo gav

RE

Okresis

Pisinen o nava
(názvy) so hine platna
kijo 26. 3. 2021!

Džan pro punktos B6

Krajos
Andro aver štatos

B6 Hin Tumenge 15 abo buter berš? Irinen o najučeder
dochudlo avrisikhaviben.

B7 San Tumen džuvľi, so lake hin 15 abo buter berš? Irinen, keci
čhave tumenge uľile. Irinen keci džide čhave Tumenge uľile.
Ňisave

Duj

Štar

Dokerdo ča 1. levelis andre zakladno škola, abo avarisikhaviben
pre čirlatuni narodno obecno abo pomocno škola

Jekh

Trin

Pandž

KE

Bije avrisikhaviben, nadokerdo 1. levelis andre zakladno škola

Zakladno avrisikhaviben (abo dokerdo teleder levelis pre
6beršengero the 8beršengero gimnazijos)
Maškarutno abo avrisikhade (bije maturita)

Uplno maškarutno všeobecno avrisikhaviben (la maturitaha)

MA

Uplno maškarutno odborno avrisikhaviben (la maturitaha),
avrisikhavibnaskero oboris la maturitaha
Nastavbovo / charňardo avrisikhaviben (la maturitaha), te o
dženo absolvinďa duj abo buter obora pro maškarutne školi

Buter, irinen
keci čhave

B8 Savi hiňi tumari dakeri čhib? Šaj irinen duj dakere čhiba.
Čechiko

Poľčiko

Ukrajinsko

Slovensko

Ňemciko

Vietnamsko

Romaňi

Rusiko

Znakovo

Aver, irinen savi

Pomaturitno avrisikhaviben

Konzervatoris (agorardo le absolutorijumeha)

B9 Irinen Tumari narodnosťa (priperiben kijo narodos,
narodnostno abo etnicko minorita, kijo savi Tumen pes
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Tumen šaj irinen the duj narodnosťi.

Učeder odborno avrisikhaviben (DiS.)
Bakalarsko (Bc., BcA.)

Magistersko (Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. the aver)
Doktorsko (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.)

Pripheniben kijo phučiben pre sera 4.
B10 Irinen Tumaro nabožensko paťaviben (nabožensko smeros, čalaviben, cirkva (khangeri) abo societa, ke savi pes Tumen
hlašinen). Oda udajos pes na mušinel te irinel, te na kamen.
Manuš, so paťal – patrinel kije cikrva, nabožensko societa u sojegaver. Irinen o nav

Manuš, so paťal – aľe na patrinel kije ňisavi cirkva abo nabožensko societa
22

Bije nabožensko paťaviben

DŽENO 1 – 2. kotor le udajengero
B11 B11a Andre savi le skupinendar, so hine pisimen teleder, Tumen patrinen? Kiden avri jekh odpheniben, so hin ešebno/najbuter čačo.
Džene, so keren buťi vaš varesavi orgaňizacija, podňikaťeľa, podňikaťeľa bije buťakerengero (OSVČ), eventualnones kajse,
so šegetinen andro fameľijakero podňikos
Džan pro punktos B12
Džan pro punktos B12

Pre dakeri dovolenka (lovengeri pomoca prekal o daja 28 abo 37 kurke)
Pre dadeskeri/dakeri dovolenka
Bibuťakere, so roden buťi
Pre phuripnaskero/invalidno dochodkos

Avre vlastnone zdrojoha vaš o dživipen/resibena (prijmi) sar buter pisinde (phenas so lenge anel o kapitalos,
pronajmos, zašporinde love)
Pal kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren avri buter e sera.

Školaka, študenti, učňi

NA
VR

Aver džene, so na chuden ňisave love (phenas o džene andre domacnosťa)

I

O čhave andro anglalškolakere berša.

B11b Keren Tumen buťi jekhbuter choča jekh ori kurkeste vaš o poťiňiben/love abo resen aver odmena abo chasna?
Hi/he
Na
Džan kije instrukcija upral o punktos B14
B12 Irinen e oblasca ekonomickona aktivitakeri Tumare zaměstnavateľiskeri abo e oblasca, so hin andre o subjektos
tumare podňikišagoskero.
Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada, savo hin ešebno. Tumen arakhena o kodos the e oblasca
abo leskero kotor pre sera 4.
Kodos

Oblasca

B13 Pisinen Tumari akanutňi buťi (buťi, so tumen keren akana). Te o buťa abo podňikišagi hine duj abo buter, keren avri pal kada,
savo hin ešebno. Phenas: kasirka andre sklepa, le barakero architektos, buťakero, so kerel buťi andre ťiskarna, le hoteľiskeri
rjaďiteľka, finančno analitikos the avka dureder.

RE

O phučibena B14 dži B16 keren avri: D
 žene, so keren buťi (andre kada tiš študenti, so keren buťi) – pal o than, kaj keren buťi
(kada hin o than, kaj čačes keren buťi, na la firmakero sidlos)
Študenti, so na keren buťi the o školaki – pal le školakero than
Aver džene na keren kale phučibena avri.
B14 Kaj Tumen phiren (pro pindre abo motoriha, autobusiha the avka dureder) andre škola?
Tumen na keren Tumari buťi pre jekh than? Te Tumen začňinen o buťakero časos pro stejno atresis, pisinen o atresis, kaj Tumen
začňinen te kerel buťi. Te Tumen začňinen te kerel buťi pre buter thana, kiden avri „Buťi bije permanentno buťakero than“.
Ňikhaj, kerav buťi / študinav pro atresis, kaj najbuter bešav A1 .

P
 al kada, so Tumen sikhavena kadi možnosťa, ma keren
avri buter e sera.

Uľica

KE

Pro aver atresis andre Čechiko republika, sar hin o atresis le obviklone bešibnaskero. A1 .

Popisno čislos / Orientačno čislos
Foros
abo gav
PSČ

Eventualnones evidenčno čislos

Okresis

Andro aver štatos, irinen o štatos

MA

Buťi bije permanentno buťakero than

Džan pro punktos B16

B15 Sava frekvencijaha phiren Tumen andre škola
andal o obviklo bešiben A1 ?

B16 Savo transportos chasňaren Tumen jekhbuter vaš jekh
drom andro buťi abo andre škola?
Kijo najďinďardeder
kotor le dromestar
(kiden avri 1)
Motoris, so me šoferinav

5x kurkeste the buter
1 – 4x kurkeste

Pravidelnones, aľe čineder sar 1x kurkeste

Motoris, so me na šoferinav
Foroskero hromadno
transportos (FHT)

Phirav čupo napravidelnones

Na džav motoriha, autobusiha abo avra
dopravaha/na phirkerav andal o obviklo bešiben,
aľe andal aver than

Autobusis (bije FHT)
Mašina
Motociklos

Aven ajse lačhe, najnasigeder dži
11. 5. 2021 den pale o avripisindo
formularis. Paľikeras Tumenge vaš
Tumari jekhetaňi buťi amenca!

Bicigľa
Aver
Ňisavo (ča pro pindre)
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Aver kije rešta le
dromestar (kiden
avri najbuter 2)
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PRIPHENIBEN

KIJO PUNKTOS B6 – Najučeder agorardo avrisikhaviben: O manuša, so dochudle peskero avrisikhaviben andre avrethemutno edukačno inštitucija
abo andre sukromo edukačno inštitucija, so nane akreditimen le MŠMT (le ministerstvostar vaš o školi), označinen le sikhavibnaskero levelis andro
sikhavibnaskero sistemos andre Čechiko republika, te o avrisikhaviben pes udžanel sar rovnoceno. Zakladno avrisikhaviben: Kada pisinena tiš o džene,
so agorarde e zvlaštno, prakticko, specialno zakladno abo čirlatuňi mešťansko abo občansko škola abo buťakero levelis la zvlaštnona školatar, dureder
o absolventi le odbornone učilišťendar, so len hin specialnones prikerde učebna plani vaš o individualna oblasci le maškarutne školengero.
KIJO PUNKTOS B12 – La ekonomickona aktivitakeri oblasca: Kidel pes avri pal e ešebno sorta la ekonomickona aktivitakeri so o zaměstnavaťeľis kerel
(subjektos leskere podňikišagoskero). Phenas „85 Školstvos“ irinena savoredžene, ko keren buťi andre škola – učiťeľis, sekretarka the kole, so odoj kerel
udržba, pratinen, keren buťi andre jedalňa the avka dureder, te na keren e buťi vaš varesavi firma, so del kale službi vaš e škola. Aľe phenas e kucharka,
so kerel buťi andre firma, so vaš e škola tavel, pisinela „56 Chavibnaskero servisis (Stravování)“.

O KODI THE LE OBLASCENGERE NAVA VAŠ O EKONOMICKA AKTIVITI

Bikenaviben, transportos, logistika,
ubitovaco buťi the chavibnaskero servisis
45 Bikenaviben le motorenca (tiš
kotora the priperipen) reparaciji
the prikeriben le motorengere
46 Baro bikenaviben the dočhidlo
baro bikenaviben
47 Cikno bikenaviben
49 Telephuvakero the potrubno transportos
50 Paňakero transportos
51 Leťecko transportos
52 Skladišagos the serutňi buťi andro transportos
(te thovel the odlel o tovaris, provozis the
dromengero servisis, parkoviski, terminala
– štaciji, letiski, preklaďišti, le transportnone
strojengero servisis the avka dureder)
53 Poštovna the kurirna buťa
55 Službi andro bešiben
56 Chavibnaskero servisis, karčmi

RE

Zpracovaťelsko prjemislos
10 Chavibnaskeri produkcija
11 Pijišagoskeri produkcija
12 Tabakovo produkcija
13 Textilno produkcija
14 Gadengeri produkcija
15 Produkcija le usňengeri the le produktengeri,
so džan jekhetane kala produkcijaha
16 Buťi le kaštenca, produkcija le
kaštune, korkovone produktengere, le
produktengeri raňendar the phusendar,
avral le nabitkoskeri produkcija
17 Papiriskeri produkcija the produkcija
le papiriskere produktengeri
18 Tlača the multiplikacije le
oprechude nosičengeri
19 Produkcija le koksoskeri the produkcija
le rafinovanone ropnone produktengi
20 Produkcija le chemickone materijalengeri
the pririchtišagengeri
21 Farmaceuticko produkcija
22 Produkcija le prižovone the
plastovone produktengeri
23 Produkcija the buťi la sklenčinaha, la
keramikaha, le porcelanoha, le bareha, le
stavebnone materijaloha the produktenca
24 Le metalengeri produkcija the hutno buťi
le metalenca; sčhorkeripnaskero oboris
25 Le metalengere konštrukcijengeri produkcija
the le metalengere produktengeri, avrether
le strojendar the le mechanizmendar
26 Počitačengeri, elektronicko,
merijaco the opticko produkcija,
komunikačnone mechanizmengeri
produkcija, spotrebno elektronika
27 Produkcija le elektrickone mechanizmengeri
(andre kada tiš rozvodno the kontrolno
mechanizmi, spotrebiči prekal e domacnosťa,
baterki the akumulatora, opticko the
elektricko kabli the avka dureder)
28 Aver strojengeri produkcija (sar stroji prekal
e phuvengeri buťi, obrabaca stroji, stroji
prekal e ťežba the prjemislovo produkcija,
zdvihaca stroji, čerpadli, ložiski, prevodi,
vastengero sersamos le motoriha the aver)
29 Produkcije le motorengeri/automobilengere
(the lengere motora, kotora the
priperiben), privesa, navesa
30 Le avre dopravnone prostredkengeri
the zarjaďeňegeri produkcija
31 Le nabitkoskeri produkcija
32 Aver zpracovaťelsko prjemislos (bižuterengeri,
bavišagoskeri, giľavibnaskere natrojengeri,
sportovno produkcija the avka dureder)
33 Reparaciji, servisis the inštalacije le
strojengeri the le zarjaďeňengeri

Informačna the komunikačna buťa
58 Vidavaťeľska buťa (ginde, periodiki,
softwari the avka dureder)
59 Buťa andre filmovo, videozaznamovo
the televizno oblasca, oprechudňipen
the hudebna editorska firmi
60 Televizno the rozhlasovo produkcija
( programi) the avribičhaviben
61 Telekomunikačna buťa
62 Buťa andro informačna technologiji
(programi, počitačovo servisis,
konzultacija the avka dureder)
63 Informačna buťa (buťi le datenca, hosting,
zpravodajska agenturi the aver)
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Energetika, paňi, odpadi,
ačhavibnaskero oboris
35 La elektrikakeri the le pľinoskeri the le
taťipnaskeri produkcija the rozvodos

72 Vizkumi the vivojos
73 Reklama, le tarhoskero
avrirodkeripen the aver.
74 Aver profesna, vedecka the technicka
buťa (design, graficka, fotograficka,
prethoďipen andre aver čhiba, odborna
poradenska buťa the avka)
75 Veterinarna buťa

I

36 Forontišagos le paňeha
37 Buťi le odpadnone paňenca
38 Kidňipen the likvidacija le
odpadengero, reciklacija
39 Sanacija the aver buťa le odpadenca
41 Le budovengero ačhaviben
42 Inžeňirska buťa (droma, mašinengere
staňici, inžeňirska thana, mosti the aver)
43 Specializimen stavebna buťa (demolicija,
pokrivačsko buťi, elektroinstalačna the
instalaterska the aver stavebna instalačna
buťa, kompletačna the dokončovaca
buťa – omitki, sklenčina the avka durer)
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Phuvengeri buťi, vešengeri buťi, ťežba
01 Phuvengeri buťi, fošneriskeri buťi
02 Vešengeri buťi the le kaštengeri ťežba
03 Le mačhengero chudkeripen the ľikeripen
05 Ťežba the prikeriben le angarengero
06 Ťežba la ropakeri the le phuvakere pľinoskeri
07 Ťežba the prikeriben le rudengero
08 Ťežba the prikeriben le bareskero,
la pošakero the aver
09 Podporna buťa paš e ťežba

Financiji, pojišťovňictvos,
načalade veci (nemovitosti)
64 Lovengero the finančno
intermedijacija (zprostředkování)
65 Pojišťovňictvos the penzijno financiji (bije
obligatorno socijalno zabezpečišagos)
66 Aver finančna aktivity (keriňipen the
sprava le finančnone tarhoskero, kuče
papiri, sprava le fondengeri u aver)
68 Buťa andro načalade veci
Aver profesna, vedecka the technicka buťa
69 Pravna, učetnicka the auditorska
buťa; daňovo poradenstvos
70 Poradenstvos the službi vaš o
podňiki andro keriňipen, marketing,
HR, komuňikacija the aver.
71 Architektonicko the inžeňirsko buťa the
poradensko buťa (projekti, konstrukčno
design, geologicka prjezkumi, geodeticka
buťa, kartograficka, meteorologicka the
aver buťa) Technicka skuški the analizi
(chem., fiz. the aver), certifikacija
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Administrativna the podporna buťa
77 Prenajmos the leasing
78 Sukromo buťakeri inrmedijacija
(zprostředkování práce)
79 Dromengere agenturengere the
kancelarijengere buťa, rezervačna,
prjevodcovska, informačna the
aver buťa andro cestišagos
80 Sukroma bezpečnostna agenturi,
avrirodkeripnaskere buťa
81 Buťa andro pratišagos, le objektengero
provozos; le krajinaskero prikeriben
82 Administrativna the aver podporna
buťa vaš o podňikišagos (call centra,
paťavibnaskere službi, veletrhi the aver)
Verejno sprava, avrisikhavibnaskere,
sasťipnaskere the socialna službi
84 Štatno sprava, samosprava, zaačhadľipen,
socijalno zaarakhľipen, verejno poradkos
the bezpečnosca, spravedlnosca the sudi,
napravna zarjaďeňi, požarno arakhiben
85 Školstvos, avrisikhaviben
86 Zdravotňictvos
87 Socijalno šegetišagos andro šegetna khera
88	Ambulantna the terenna socialna buťa
Kulturna, bavišagoskere the rekreačna buťa
90 Kreativna, artisticka the bavišagoskere buťa
91 Buťi andro knižnici, archiva, muzea, botanicka
the zoologicka bara, prirodna rezervaciji,
provozos the šegetišagos le pamjatkengero
92 Buťi andro herni, kasini the sazkova kancelariji
93 Sportovna, bavišagoskere the rekreačna buťa
Aver buťa the službi
94 Buťa le profesnone, politickone,
společenskone, kulturnone, zaujmakere
orgaňizacijengere, cirkvengere the buťa
le naboženskone orgaňizacijakerenge,
odborovone svazengerenge the
avre orgaňizacengere
95 Reparaciji le počitačengere the le
produktenge prekal personalno
kampeľipen the prekal e domacnosťa
96 Aver personalna buťa (rajbiňišagos le
gadengere, kaderňictvos, kosmetika
the aver), parušagoskero oboris
97 Le kherutne personaliskere buťa
(dodikhlipen pro čhave, šegetišagos
andro kher, personalno šoferis, kherutno
spravcas the avka dureder.)
98 Produkcija le produktengeri the
službengeri vaš peskero kampeľipen
99 Le internacijonalnone orgaňizacengere buťa
(OSN, EU, Svetovo banka the avka dureder)

