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A6 Údaje o osobách

Poznámky:

Výsledek vyšetøení dotazníku C

1 kompletní

2 èásteènì vyplnìný

3 nevyplnìný - odmítnutí

4 nevyplnìný - osoba neschopna úèasti na šetøení

5 nevyplnìný - dotazník nevrácen po samovyplnìní

6 nevyplnìný - osoba doèasnì nepøítomna

7 nevyplnìný - osoba nezasti�ena z jiných dùvodù

8 osoba mladší 16 let

9 osoba ji� není èlenem domácnosti

Nejvyšší dokonèené vzdìlání / Souèasné studium
0 dìti do ukonèení povinné školní docházky (sl. 24)
1 neukonèené základní (sl. 24)

2 základní

3 vyuèen(a), ni�ší støední

4 úplné støední s maturitou
5 nástavbové studium, pomaturitní kurzy,

absolvování dvou nebo více SŠ
6 vyšší odborné (DiS.)

7 vysokoškolské bakaláøské

8 vysokoškolské magisterské èi in�enýrské
9 doktorské (Ph.D., CSc., DrSc.)

Zpùsob vyplnìní

1 osobnì s tazatelem
2 jinou osobou
3 samovyplnìní

Úèast v šetøení je dobrovolná. Zjištìné individuální údaje jsou chránìny podle zákona è. 89/1995 Sb.,
o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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Obec:

Tazatel zaznamená datum návštìvy
a celkový èas zahájení a ukonèení
rozhovoru nad všemi dotazníky.

den��mìsíc��

zahájení ��:�� ukonèení��:��

�IVOTNÍ PODMÍNKY 2007
DOTAZNÍK ZA BYT

SILC - A

A3 Druh domu

1. samostatnì stojící rodinný dùm �

2. dvojdomek, øadový dùm �

3. bytový dùm s ménì ne� 10 byty �

4. bytový dùm s 10 a více byty �

5. jiný �

A4 Poèet dotazníkù

A byt � B HD � BM �
C osoby �� za byt celkem ��

Poznámky: A5 Osoby zúèastnìné na šetøení

Datum Jméno Podpis

Tazatel
pøedal

Kontroloval,
vyznaèil

A1 Údaje o vyšetøení bytu/domácností

Adresa kontaktována HD1 HD2 HD3 HD4

1. domácnost vyšetøena � � � �

2. odmítnutí šetøení
(neochota sdìlovat informace) � � � �

3. domácnost nezasti�ena,
doèasnì nepøítomná � � � �

4. domácnost neschopna úèasti
(zdrav. dùvody, vysoký vìk) � � � �

5. šetøení nepøichází v úvahu � � � �

6. jiné dùvody (jazyková bariéra) � � � �

Administrativní odpad �

A2 Zmìny oproti pøedchozí vlnì šetøení

HD1 HD2 HD3 HD4

1. domácnost na stejné adrese � � � �

2. rozdìlená / slouèená
domácnost � � � �

3. celá HD odstìhovaná � � � �

4. celá HD v kolektivní
domácnosti nebo instituci � � � �

5. celá HD v zahranièí � � � �

6. HD ji� neobsahuje �ádnou
panelovou osobu � � � �

7. �ádný èlen HD ji� ne�ije � � � �

8. domácnost nekontaktována,
�ádné informace o HD � � � �

Vyznaèování
Vzory
èíslic ���������� �
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Pøítomnost/nepøítomnost
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Rodinný stav

1 svobodný(-á)
2 �enatý, vdaná
3 rozvedený(-á)
4 ovdovìlý(-á)

Registrované partnerství:

5 partnerství
6 zaniklé partnerství rozhodnutím
7 zaniklé partnerství smrtí

Místo odstìhování

1 do jiné soukromé domácnosti v ÈR
2 do kolektivní domácnosti èi instituce
3 do zahranièí
4 nezjištìno

HD è. 1 HD è. 2 HD è. 3 HD è. 4 HD è. 5

Poøadová èísla osob

A6 Údaje o osobách

A8 Údaje o spoleèném hospodaøení

Uveïte prosím poøadová èísla osob, které spolu v rámci bytu/domu tvoøí samostatnì hospodaøící domácnosti. Napø. 1+ 2, 3+ 4+ 5, 6.

Status osoby

1 èlen této domácnosti více ne� rok
2 pøistìhovaný(-á)
3 narozený(-á)
4 odstìhovaný(-á)
5 zemøelý(-á)

6 bývalý èlen domácnosti pøítomný
v minulém roce více ne� 3 mìsíce

Poøadové
èíslo

Identifikaèní èíslo (ze sl. 3)

os
ob

y

HD

IÈ osoby Køestní jméno Vztah k u�ivateli bytu, osobì v èele HD

otce matky partnera

Slou�í ke snadnìjší
identifikaci osob

pøi rozhovoru.
Jako první se zapíše
u�ivatel/ka bytu, pak
jeho/její partner/ka,
dìti a ostatní osoby.

BD HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. � �� � � �� �� ��

2. � �� � � �� �� ��

3. � �� � � �� �� ��

4. � �� � � �� �� ��

5. � �� � � �� �� ��

6. � �� � � �� �� ��

7. � �� � � �� �� ��

8. � �� � � �� �� ��

9. � �� � � �� �� ��

10. � �� � � �� �� ��

Vztah k u�ivateli bytu, osobì v èele HD

1 u�ivatel(ka) bytu, osoba v èele HD

2 man�elka, dru�ka (ve sl. 5 té� man�el, druh)

3 syn, dcera

4 ze�, snacha

5 vnuk, vnuèka

6 otec, matka, tchán, tchynì

7 bratr, sestra

8 jiná pøíbuzná/blízká osoba

9 podnájemník, èlenové jeho HD (pouze sl. 5)

A6 Údaje o osobách

A7 Dohledané osoby
území pagina IÈ osoby

���� ���� �� ��

���� ���� �� ��

���� ���� �� ��

Pùvodní identifikace
dohledaných osob
z pøedchozí vlny šetøení

���� ���� �� ��

Zapisují se následující osoby:
V domácnostech, které jsou zahrnuty do šetøení prvním rokem, se zapisují osoby, které ve vybraném bytì obvykle bydlí, dále podnájemníci a hosté, jejich�
zamýšlená délka pobytu v dané domácnosti je delší ne� 6 mìsícù, a rovnì� osoby doèasnì nepøítomné, které však nejsou èleny �ádné jiné bytové domácnosti,
mají jasnou finanèní vazbu na vybranou domácnost a jejich nepøítomnost nepøekroèí dobu 6 mìsícù. Výjimku tvoøí osoby studující nebo pracující mimo domov,
u nich� nezále�í na délce nepøítomnosti, avšak nesmí mít �ádnou jinou soukromou adresu a musí mít úzké finanèní vazby na vybranou domácnost. Zapisují se
i osoby, které byly v minulém roce èleny vybrané domácnosti po dobu nejménì 3 mìsícù, ale v souèasné dobì ji� v bytì nebydlí.
V domácnostech, které jsou zahrnuty do šetøení opakovanì, se zapíší všechny osoby z Výpisu osob z pøedchozí vlny šetøení, a to jak souèasní èlenové
domácnosti, tak i odstìhované a zemøelé osoby. Zapisují se i novì pøistìhovaní a narození, kteøí jsou èleny HD s alespoò jednou panelovou osobou.

Nezapisují se osoby, které jsou jen doèasnì pøítomné, ale mají svou vlastní domácnost jinde (návštìvy, osoby jinde v nájmu atd.) a dále osoby
dlouhodobì nepøítomné bez existenèních vazeb na vybranou domácnost, jejich� doba nepøítomnosti je delší ne� 6 mìsícù. Pøi opakované návštìvì domácnosti
se nezapisují ani osoby, které spolu tvoøí samostatnou HD slo�enou pouze z osob mimo panel, tj. èlenové HD, která neobsahuje �ádnou panelovou osobu.

* U registrovaného partnerství se zapíše dvojèíslí roku poslední registrace



Úèast v šetøení je dobrovolná. Zjištìné individuální údaje jsou chránìny podle zákona è. 89/1995 Sb.,
o státní statistické slu�bì, ve znìní pozdìjších pøedpisù

B1 Kolik obytných místností vyu�ívá Vaše domácnost
kromì kuchynì, koupelny a WC? Nezahrnujte místnosti
vyu�ívané výhradnì k podnikání, haly ani vstupy.
Kombinovaná kuchyò s jídelnou se poèítá jako jedna místnost.

poèet místností ��
B2 Jaká je celková plocha Vašeho bytu/domu?

plocha v m2

���
B3 Je ve Vašem bytì následující pøíslušenství?

ano ne

1. koupelna, sprchový kout � �

2. splachovací WC � �

B5 Trápí Vás nìkterý z následujících problémù spojených
s Vaším bydlením?

ano ne

1. zatékání støechou, vlhké zdi, podlahy, základy
nebo shnilá okna, rámy, podlahy � �

2. pøíliš tmavý byt, nedostatek svìtla � �

3. pøíliš malý byt, nedostatek místa � �
4. hluk od sousedù nebo hluk z ulice

(doprava, továrny, obchody atd.) � �

5. zneèištìní, špína nebo jiné problémy
se �ivotním prostøedím � �

6. kriminalita, násilí nebo vandalismus v okolí � �

B4 Kdy jste se nastìhovali do tohoto bytu?

rok ����

B6 Jaká je právní forma u�ívání Vašeho bytu?

1. byt ve vlastním domì �

2. byt v osobním vlastnictví �Vlastníci

3. dru�stevní byt (SBD) �

� B7

4. nájemní byt, pronajatý byt �
Nájemci

5. podnájem �
� B13

6. slu�ební, domovnický byt �Bezplatné
u�ívání 7. bydlení u pøíbuzných apod. �

� B16

B8 Mù�ete mi sdìlit celkovou mìsíèní splátku Vaší
hypotéky/úvìru zahrnující splátku jistiny i úrokù?
(Pokud platíte splátky roènì, pololetnì nebo ètvrtletnì,
udejte prosím odhad mìsíèní èástky.)

mìsíèní splátka v Kè �����
B9 Kolik z této splátky èiní samotné úroky? (Pokud znáte výši

samotných úrokù, udejte prosím jejich mìsíèní èástku.)

mìsíèní splátka úrokù v Kè ������ B16

neznám výši úrokù ��

B10 Ve kterém roce jste si Vaši hypotéku/úvìr sjednali
a na kolik let byla Vaše hypotéka/úvìr sjednána?

1. rok poøízení ����
2. celková doba splácení ��

B12 Jaká je úroková sazba Vaší hypotéky/úvìru?
(Uveïte prosím její souèasnou výši.)

úroková sazba v % ��,�� B16

BK1. Kontrolní souèet za otázky B1, B2, B4, B8 a� B12

��������
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BIK. Kontrolní souèet �����

Bydlení

Vlastníci

B11 Kolik èinila poèáteèní výše Vaší hypotéky/úvìru,
tj. výše jistiny?

èástka v Kè ��������

B7 Splácíte na tento dùm/byt hypotéku nebo úvìr
ze stavebního spoøení?

1. ano � 2. ne � � B16

Pøi opìtovné návštìvì tazatel nejprve s respondentem ovìøí,
zda se jedná o byt stejné velikosti a uspoøádání jako v pøedchozím
roce šetøení, tj. bez zásadních rekonstrukcí co do poètu místností,
rozlohy bytu nebo jeho pøíslušenství.

taková zmìna nastala �� stejný byt jako loni �� B5

Vyznaèování
Vzory
èíslic ���������� �

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B31 Mù�ete prosím uvést, kolik èinil pøíjem z tohoto pronájmu
po odeètení nákladù (údr�ba, opravy, úroky z úvìru,
pojištìní a jiné poplatky)? Oznaète, zda uvádíte hrubou
nebo èistou èástku a zda jde o mìsíèní nebo roèní pøíjem.

pøíjem z pronájmu v Kè �������
1. hrubá èástka � mìsíèní �

2. èistá èástka � roèní �
� B33

3. neznám pøesnou výši pøíjmu z pronájmu �

B32 Odhadnìte prosím alespoò interval, do kterého by patøil
hrubý roèní pøíjem Vaší domácnosti z tohoto pronájmu.

A. ménì ne� 20 000 Kè � D. 100 001 – 200 000 �

B. 20 001 – 50 000 � E. 200 001 – 500 000 �

C. 50 001 – 100 000 � F. 500 001 a více �

B33 Byl(a) jste Vy nebo nìkdo jiný z Vaší domácnosti v minulém
kalendáøním roce plátcem danì z nemovitosti?

1. ano � 2. ne � � konec

B34 Uveïte prosím èástku, kterou jste musel(a) zaplatit.

èástka v Kè ����� � konec

nevím �

B35 Odhadnìte prosím alespoò interval, do kterého
by zaplacená èástka pravdìpodobnì patøila.

A. ménì ne� 1 000 Kè � D. 3 001 – 4 000 �

B. 1 001 – 2 000 � E. 4 001 – 5 000 �

C. 2 001 – 3 000 � F. 5 001 a více �

B30 Mìl(a) jste Vy nebo nìkdo jiný z Vaší domácnosti
v minulém kalendáøním roce pøíjem z pronájmu nemovitosti
(bytu nebo jeho èásti, domu, nebytových prostor, chaty,
pozemku), popø. movitých vìcí (auta, strojù atd.)?

1. ano � 2. ne � � B33

BK4. Kontrolní souèet za otázky B31 a B34

�������

Dávky státní sociální podpory a sociální péèe

Pøíjmy z pronájmu Danì z nemovitostí

Mnohokrát dìkujeme za úèast na tomto rozhovoru

B29 Pobírala Vaše domácnost v minulém kalendáøním roce nìkterý z tìchto sociálních pøíjmù?
Uveïte prosím poèet mìsícù pobírání a mìsíèní èástku, resp. èástku za celý rok.

nepobírala poèet mìsícù Kè poèet mìsícù Kè

1. pøídavky na dìti � M �� ����� �� �����
2. sociální pøíplatek � M �� ����� �� �����
3. pøíspìvek na bydlení � M �� ����� �� �����
4. dávky pìstounské péèe � M �� ����� �� �����
5. porodné � R �����
6. pohøebné � R �����
7. dávky sociální péèe

podmínìné soc. potøebností � M �� ����� �� �����
B29K. Kontrolní souèet za tab. B29 ������
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�IVOTNÍ PODMÍNKY 2007
DOTAZNÍK ZA HOSPODAØÍCÍ DOMÁCNOST

SILC - BSpotøeba z vlastního hospodáøství nebo podniku

B28 Odhadnìte prosím mno�ství, resp. hodnotu spotøebovaných výrobkù, které Vaše domácnost získala z vlastního hospodaøení nebo
podniku, jen� vlastníte nebo provozujete. Uveïte mno�ství, pøípadnì èástku za celý minulý kalendáøní rok.

1. maso a masné výrobky (kg) ��� 5. zelenina (kg) ���
2. vejce (ks) ���� 6. stravování (Kè) �����
3. brambory (kg) ��� 7. ostatní potraviny a nápoje (Kè) �����
4. ovoce (kg) ��� 8. prùmyslové výrobky a slu�by (Kè) �����

nemáme � B28K. Kontrolní souèet za tab. B28 �������



B15 Uveïte prosím, zda znáte své èisté nájemné nebo pouze
èástku, která zahrnuje i další polo�ky.

1. èisté nájemné �

2. nájemné vèetnì poplatkù (energie, voda atd.) �

B18 Jakým zpùsobem je ve Vaší domácnosti zajištìna péèe o dìti do 12 let (kromì péèe samotných rodièù)?
Uveïte prosím, zda je Vaše dítì pøedškolák èi školák a kolik hodin týdnì tráví v uvedených zaøízeních nebo v péèi jiné osoby.

Identifikaèní
èíslo dítìte pøedškolák školák

1. pøedškolní
zaøízení

2. povinná
školní
docházka

3. školní
dru�ina,
dìtská centra

4. denní
zaøízení,
stacionáøe

5. chùva,
au-pair

6. prarodièe,
pøíbuzní
a známí

�� � � �� �� �� �� �� ��

�� � � �� �� �� �� �� ��

�� � � �� �� �� �� �� ��

�� � � �� �� �� �� �� ��

�� � � �� �� �� �� �� ��

�� � � �� �� �� �� �� ��
v HD nejsou dìti do 12 let � B18K. Kontrolní souèet za tab. B18 ����

Péèe o dìti do 12 let (narozené v roce 1994 a pozdìji)

Nájemci

B14 Jaký typ nájemného platíte?

1. tr�ní � 2. regulované �

B13 Od koho máte svùj byt pronajatý?

1. od obce, státu �

2. od soukromého majitele �

3. od èlena bytového dru�stva �

4. od jiného nájemce �

Náklady na bydlení

B16 Uveïte prosím náklady na své bydlení dle jednotlivých výdajových polo�ek:

mìsíèní roèní

ne
pl

at
í

za
hr

nu
to

v
po

lo
�c

e
1

èástka v Kè

ne
pl

at
í

za
hr

nu
to

v
po

lo
�c

e
1

èástka v Kè

1. nájemné, úhrada
za u�ívání bytu,
fond oprav atd.

� ����� 7. odvoz odpadkù � � �����
2. spoleèné slu�by

pro celý dùm � � ���� 8. tuhá a tekutá paliva � � �����
3. elektøina � � ����

9. bì�ná údr�ba
domu a bytu � � ������

4. ústøední vytápìní
a teplá voda � � ���� 10. pojištìní domu a bytu � � �����

5. plyn z dálkového zdroje � � ���� 11. ostatní vydání � � �����
6. vodné a stoèné � � ���� B16K. Kontrolní souèet za tab. B16 ������

B17 Vezmete-li v úvahu své celkové náklady na bydlení a dále platby úrokù z hypotéky/úvìru (nikoliv však splátky jistiny),
øekli byste, �e jsou tyto výdaje pro Vaši domácnost:

1. velkou zátì�í � 2. urèitou zátì�í � 3. nejsou vùbec zátì�í �

B14

B19 Uveïte prosím, které z následujících pøedmìtù vlastní
Vaše domácnost. U pøedmìtù, které nevlastníte, oznaète
dùvody, proè je nemáte:
(a) chtìli bychom, ale nemù�eme si dovolit
(b) nemáme z jiných dùvodù (nechceme, nepotøebujeme)

nevlastní
vlastní nemù�e

si dovolit
jiný dùvod

1. telefon (mobilní,
pevná linka) � � �

2. barevný televizor � � �

3. poèítaè � � �

4. praèka � � �
5. automobil (nikoliv

výhradnì slu�ební) � � �

B21 Splácíte nìjaké pùjèky z nákupù na splátky nebo leasing
èi spotøebitelský úvìr? (Nezahrnujte ji� úvìry spojené
s Vaším bydlením.)

1. ano � 2. ne � � B23

B25 Jak vychází Vaše domácnost s celkovým mìsíèním pøíjmem?

1. s velkými obtí�emi � 4. docela snadno �

2. s obtí�emi � 5. snadno �

3. s menšími obtí�emi � 6. velmi snadno �B22 Do jaké míry pøedstavuje splácení tìchto dluhù a úrokù
z nich finanèní zátì� pro Vaši domácnost?

1. velkou zátì� �

2. urèitou zátì� �

3. �ádnou zátì� �

B20 Mù�e si Vaše domácnost dovolit zaplatit z vlastních
zdrojù neoèekávaný výdaj ve výši 7 000 Kè?

1. ano � 2. ne �

B23 Mù�e si Vaše domácnost dovolit ní�e uvedené výrobky a
slu�by?

ano ne
1. zaplatit roènì alespoò týdenní dovolenou

mimo domov � �

2. jíst maso, drùbe� nebo ryby ka�dý druhý
den (nebo jejich vegetariánské náhra�ky) � �

3. kupovat nové obleèení spíše ne�
second-hand � �

4. dostateènì vytápìt byt � �

B24 Dostala se Vaše domácnost nìkdy bìhem posledních
12 mìsícù do takové finanèní situace, �e nebyla schopna
zaplatit v termínu nìkterou z následujících plateb?

ano ne
domácnosti
se netýká

1. nájemné za byt � � �
2. platby za teplo, elektøinu,

plyn, vodu � � �

3. splátka hypotéky nebo
pùjèky na dùm/byt � � �

4. splátky ostatních pùjèek
a úvìrù � � �

B26 Jaký nejni�ší mo�ný èistý mìsíèní pøíjem by musela mít
Vaše domácnost, aby s ním vyšla? Odpovìzte prosím
s pøihlédnutím k souèasnému slo�ení a podmínkám
ve Vaší domácnosti.

mìsíèní èástka v Kè �����

BK3. Kontrolní souèet za otázky B26 a B27

�������

Vybavení domácnosti

Transfery mezi domácnostmi

Finanèní situace

B27 Mnoho lidí poskytuje penì�ní nebo naturální výpomoc osobám �ijícím v jiné domácnosti nebo v nìjaké instituci. Uveïte prosím
èástku pøíjmù/výdajù, kterou jste Vy nebo nìkdo jiný z Vaší domácnosti v minulém kalendáøním roce dostával/poskytoval pravidelnì
(opakovanì) a u jednorázových èástek uveïte souèet za celý rok. Pokuste se také odhadnout hodnotu pøijatých,
resp. vìnovaných darù za celý minulý kalendáøní rok.

transfery
nebyly pøijaté v Kè vydané v Kè

1. vý�ivné (na dìti i bývalého partnera) �
� M

� R ������������
2. další opakované penì�ní transfery (podpora studentù,

blízkých osob v jiných domácnostech) �
� M

� R ������������

3. jednorázové a mimoøádné èástky � R ������������
4. naturální transfery (pøijaté/darované produkty z vlastního

hospodáøství nebo podniku, bezplatné stravování
u pøíbuzných, pøijaté/darované výrobky a slu�by)

� R ������������

B23
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BM3 Jaký je převažující způsob vytápění Vašeho 
domu/bytu?

1. centrální vytápění s rozvodem po bytě 
(z centrální výtopny, kotelny v domě, 
případně ze zařízení instalovaného v bytové 
jednotce - bez ohledu na zdroj energie)

2. pevně zabudované samostatně ovládané 
zdroje tepla (akumulační kamna, plynová 
kamna WAW)

3. jiné pevně zabudované zdroje tepla 
(krb, kamna na pevná paliva)

4. byt není vybaven žádným pevně 
zabudovaným zařízením na vytápění, 
případně se používají přenosná topidla

BM4 Je alespoň jedna z obytných místností Vašeho 
domu/bytu vybavena klimatizací?

1. ano 2. ne

BM8 Uveďte prosím, jak jsou pro Vaši domácnost dostupné níže uvedené služby, především s ohledem na jejich vzdálenost 
od místa Vašeho bydliště, otevírací dobu, dopravní dostupnost, případné zdravotní omezení člena domácnosti, který tyto 
služby obvykle využívá atd.

velmi obtížně s obtížemi snadno velmi snadno nevyužíváme
1. obchod s potravinami a se zbožím denní potřeby

2. bankovní služby

3. pošta

4. veřejná doprava

5. základní lékařská péče

6. základní škola

BM5 Uveďte prosím, zda topení a tepelná izolace umožňují  
během zimního období dostatečně vytopit Váš byt.

1. ano 2. ne

BM6 Uveďte prosím, zda tepelná izolace nebo klimatizace 
udrží Váš byt v horkém letním období dostatečně 
chladný.

1. ano 2. ne

BM7 Uveďte prosím, do jaké míry jste se svým bydlením 
celkově spokojen(a).

1. velmi nespokojen(a)

2. poněkud nespokojen(a)

3. spokojen(a)

4. velmi spokojen(a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MODUL 2007
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1. Území ██  ██  ██  ██
2. Pagina ██  ██  ██  ██
3. Číslo HD ██
4. IČ osoby, která poskytla

informace pro dotazník BM ██  ██
BMIK. Kontrolní součet ██  ██  ██  ██  ██

BM1 Jaký je stav elektrických rozvodů a instalací 
ve Vašem domě/bytě?

1. vyhovující (fungují bez větších problémů)

2. nevyhovující (nedostatečný příkon, 
špatný technický stav)

3. jsou trvale mimo provoz, případně nejsou 
z technických důvodů vůbec zavedeny

BM2 Jaký je stav vodovodních a odpadních rozvodů 
a instalací ve Vašem domě/bytě?

1. vyhovující (fungují bez větších problémů)

2. nevyhovující (nedostatečný tlak vody, voda 
není pitná nebo je k dispozici omezeně, 
špatný technický stav rozvodů)

3. jsou trvale mimo provoz, případně nejsou 
z technických důvodů vůbec zavedeny



BM9 Stěhování
Uveďte prosím, zda se někteří současní členové Vaší domácnosti v posledních dvou letech stěhovali a proč (zvažujte pouze poslední 
stěhování).

IČ osoby
Hlavní 
důvod 

stěhování
IČ osoby

Hlavní 
důvod 

stěhování

1. ██  ██ ██ 5. ██  ██ ██

2. ██  ██ ██ 6. ██  ██ ██

3. ██  ██ ██ 7. ██  ██ ██

4. ██  ██ ██ 8. ██  ██ ██

BM9K. Kontrolní součet za tab. BM9   ██  ██  ██  ██

Důvody stěhování
1 rodinné důvody (slučování či rozdělování rodiny, 

následování partnera, získání lepších podmínek 
pro studium dětí nebo pro péči o další členy rodiny)

2 pracovní důvody (nové zaměstnání, změna pracoviště, 
snadnější dojíždění do práce, odchod do penze atd.)

3 bytové důvody (lepší byt, vhodnější lokalita, pořízení 
vlastního bytu)

4 vystěhování, soudní exekuce
5 nájemní smlouva v předchozím bydlišti vypršela

nebo nebyla prodloužena
6 fi nanční důvody
7 jiné (stěhování v souvislosti se zahájením 

nebo ukončením studia, zdravotní důvody atd.)Nikdo z domácnosti se nestěhoval

Bydliště
BM10 Jak byste charakterizoval(a) Váš dům/byt? 

1. nový

2. zrekonstruovaný

3. starší

BM12 V jaké části obce se nachází Váš dům/byt? 
1. střed obce

2. okrajová/odloučená část obce

3. samota

TAZATEL: Pokud je počet obyvatel obce, ve které respondent 
bydlí, roven nebo vyšší než 5 tisíc, odpoví respondent 
na otázku BM11. Je-li počet obyvatel nižší než 5 tisíc, odpoví 
na otázky BM12 a BM13. Všichni pokračují otázkou BM14.

BM11 V jaké části města se nachází Váš dům/byt? 
1. vnitřní centrum

2. vnější centrum

3. okrajová část města

BM13 Jaký je charakter obce, ve které bydlíte? 
1. spádová oblast města

2. venkovské osídlení

Mnohokrát děkujeme za účast na tomto rozhovoru

Poznámky:

Ceny bydlení v ČR

TAZATEL: odpovídají všichni respondenti.

BM14 Následující otázka slouží k odhadu současných cen 
bydlení v ČR. Pokuste se prosím odhadnout tržní 
cenu domu/bytu, ve kterém bydlíte.

cena v Kč                    ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██

BMK2. Kontrola otázky BM14

██  ██  ██  ██  ██  ██  ██  ██



Zdraví

C58 Jak celkově hodnotíte svůj zdravotní stav?

1. velmi dobrý  4. špatný  

2. dobrý   5. velmi špatný 

3. přijatelný 

C59 Máte nějaké zdravotní problémy, např. chronické 
onemocnění, tělesné postižení apod.?

1. ano 2. ne

C60 Byl(a) jste během posledních 6 měsíců nějak dlouhodobě 
omezen(a) ve svých aktivitách kvůli zdravotním problémům?

1. ano, velmi omezen(a)

2. ano, omezen(a)

3. neomezen(a)

C62 Proč jste ke specializovanému lékaři nešel(-a)? Uveďte 
hlavní důvod.

1. nemohl(a) jsem si to dovolit (příliš drahé)

2. čekací seznamy
3. nemohl(a) jsem se uvolnit z práce 

nebo od péče o děti či jinou osobu
4. daleké cestování, nebyl vhodný způsob 

dopravy
5. strach z lékařů, nemocnic, vyšetření, 

léčby apod.
6. chtěl(a) jsem počkat, zda se zdravotní 

problém sám nezlepší
7. neznal(a) jsem žádného dobrého lékaře 

nebo specialistu
8. z jiného důvodu

C63 Potřeboval(a) jste během posledních 12 měsíců navštívit 
zubaře, ale přesto jste k němu nešel(-a)?

1. ano, taková situace minimálně jednou 
nastala a k zubaři jsem nešel(-a)

2. ne, taková situace nenastala → konec

C64 Proč jste k zubaři nešel(-a)? Uveďte hlavní důvod.

1. nemohl(a) jsem si to dovolit (příliš drahé)

2. čekací seznamy

3. nemohl(a) jsem se uvolnit z práce 
nebo od péče o děti či jinou osobu

4. daleké cestování, nebyl vhodný způsob 
dopravy

5. strach ze zubaře, vyšetření, léčby apod.

6. chtěl(a) jsem počkat, zda se zdravotní 
problém sám nezlepší

7. neznal(a) jsem žádného dobrého zubaře

8. z jiného důvodu

Kontaktní údaje na osobu:

Mnohokrát děkujeme za účast na tomto rozhovoru

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2007
DOTAZNÍK ZA OSOBU
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je 1. Území

2. Pagina

3. IČ osoby

CIK. Kontrolní součet

Pracovní aktivita

Pracovní aktivita - hlavní činnost
1  zaměstnaný(-á) - plný úvazek

2  zaměstnaný(-á) - částečný úvazek

3  samostatně činný(-á) - plný úvazek

4  samostatně činný(-á) - částečný úvazek

5  nezaměstnaný(-á)

6  žák, učeň, student (denní studium)

7  ve starobním důchodu

8  v invalidním důchodu, práce neschopný(-á)

9  v domácnosti, péče o děti nebo
    péče o blízkou osobu

0  ostatní ekonomicky neaktivní

C1 Uveďte prosím, jaká byla Vaše pracovní aktivita v jednotlivých měsících od začátku minulého roku až do současnosti.
V případě, že jste v měsíci pracoval(a) více než na poloviční úvazek, vyznačte do hlavní činnosti jeden z kódů 1 až 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

led
en

 20
06

ún
or

 20
06

bř
ez

en
 20

06

du
be

n 2
00

6

kv
ěte

n 2
00

6

če
rve

n 2
00

6

če
rve

ne
c 2

00
6

srp
en

 20
06

zá
ří 

20
06

říje
n 2

00
6

lis
top

ad
 20

06

pr
os

ine
c 2

00
6

led
en

 20
07

ún
or

 20
07

bř
ez

en
 20

07

du
be

n 2
00

7

ce
lé 

ob
do

bí

A. hlavní činnost

souběžné činnosti
B. zaměstnaný(-á) 

- částečný úvazek

C. samostatně činný(-á)
- částečný úvazek

D. žák, učeň, student
(denní studium)

důchody a sociální dávky

E. starobní důchod

F. invalidní důchod
- plný

G. invalidní důchod
- částečný

H. rodičovský příspěvek

I. příspěvek při péči
o osobu blízkou

                                                                                                             C1K. Kontrolní součet za tab. C1  

Tazatel zaznamená datum,
čas zahájení a ukončení 
rozhovoru nad dotazníkem C

 den měsíc

zahájení :   ukončení          : 

C61 Potřeboval(a) jste během posledních 12 měsíců navštívit 
specializovaného lékaře (kromě zubaře), ale přesto jste 
k němu nešel(-a)?

1. ano, taková situace minimálně jednou 
nastala a k lékaři jsem nešel(-a)

2. ne, taková situace nenastala → C63

0  1  2 3 4 5 6 7 8 9



Nezaměstnaní

Nepracující

TAZATEL: Pokud je v otázce C6 odpověď ano pouze v bodě 8, 
přejděte na otázku C8, jinak pokračujte následující otázkou C7.

Bývalé hlavní zaměstnání

CT2  Pokud respondent v otázce C4 odpověděl ano (kódy 1 a 2), 
vyplňuje i blok o současném zaměstnání (počínaje otázkou C13), 
jinak přejde na otázku C21.

Daně z příjmu
C41 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce nějaké zdanitelné 

příjmy, ze kterých Vy nebo Váš zaměstnavatel odvádíte daň?
1. ano 2. ne → C48

C42 Hodláte za rok 2006 využít možnosti společného zdanění 
manželů?

1. ano 2. ne → C44

C45 Podáváte daňové přiznání?

1. ano 2. ne → C48

C46 Hodláte využít služeb daňového poradce pro zpracování 
Vašeho daňového přiznání za rok 2006?

1. ano 2. ne

C47 Kolik činí celková daň za rok 2006 vyměřená ve Vašem 
daňovém přiznání?

1. částka v Kč

2. nevím

Penzijní připojištění

C50 Přispíval Vám v minulém kalendářním roce Váš 
zaměstnavatel na soukromé penzijní připojištění?

1. ano 2. ne → C52

Biografi cké informace

C48 Platil(a) jste si v minulém kalendářním roce příspěvky
na penzijní připojištění?

1. ano 2. ne → C50

C43 Můžete prosím uvést, kolik činí za rok 2006 polovina Vašeho
společného základu daně, který si jako manželé dělíte?

částka v Kč

C44 Uplatňujete za rok 2006 u svého zaměstnavatele nebo 
ve svém daňovém přiznání nárok na následující úlevy na dani?

1. na vyživované dítě

2. na vyživované dítě, které je držitelem ZTP-P

3. na manželku/manžela

4. na manželku/manžela, který je držitelem ZTP-P

5. na poživatele částečného invalidního důchodu

6. na poživatele plného invalidního důchodu

7. na držitele ZTP-P

8. studium

9. hodnota daru

10. odečet úroků

11. penzijní připojištění

12. životní pojištění

13. členský příspěvek 
odborů

14. odpočet ztráty

15. další položky
podle §34 

C54 Ve které zemi jste se narodil(a)?

1. ČR (území dnešní ČR)

2. jiná země:

C55 Jaká je Vaše státní příslušnost? Pokud máte dvojí 
občanství, uveďte prosím obě.
státní příslušnost 1:

1. ČR

2. jiná země:

státní příslušnost 2:

3. země:

C57 Kolik let jste od té doby odpracoval(a)?

počet roků

CK2. Kontrola otázky C9

  

C49 Uveďte prosím počet měsíců a měsíční částku Vašich 
(vlastních) příspěvků.

počet měsíců částka v Kč

C51 Uveďte prosím počet měsíců a měsíční částku těchto 
příspěvků od zaměstnavatele.

počet měsíců částka v Kč

C53 Uveďte prosím počet měsíců a měsíční částku pobíraných 
dávek.

počet měsíců částka v Kč

C56 Kdy jste nastoupil(a) do svého prvního řádného 
zaměstnání, popř. začal(a) podnikat?

1. první zaměstnání v roce

2. osoba nikdy nepracovala → C58

CK7. Kontrolní součet za otázky C43, C44, C47, C49, C51,
   C53 až C57

CT1 Na základě odpovědí na otázku C1A zaškrtněte
odpovídající možnost. 

1. v C1A odpověděl v posledním 
vyplněném měsíci kódy 1 až 4 → C13

2. v C1A odpověděl v posledním 
vyplněném měsíci kódem 5

3. v C1A odpověděl v posledním 
vyplněném měsíci kódy 6 až 9 nebo 0 → C4

C7 Jste okamžitě (tj. do dvou týdnů) připraven(a) nastoupit 
do zaměstnání?

1. ano 2. ne

C8 Pracoval(a) jste už někdy v nějakém zaměstnání/podnikání? 
(Uvažujte pravidelnou činnost trvající alespoň půl roku.)

1. ano 2. ne → C24

C9 Jaké bylo Vaše poslední ukončené hlavní zaměstnání 
(profese)? Popište prosím co nejpodrobněji práci,
kterou jste vykonával(a).

    pracuji ve svém prvním zaměstnání   → C13

→ dvoumístný kód KZAM:

C2 Jak dlouho jste nezaměstnaný(-á)?
1. méně než 6 měsíců

2. 6 až 9 měsíců

3. 9 měsíců až 1 rok

4. více než 1 rok

C3 Jste evidován(a) na úřadu práce a pobíráte podporu 
v nezaměstnanosti?

1. jsem evidován(a) a pobírám podporu

2. jsem evidován(a) a nepobírám podporu

3. nejsem evidován(a)

C4 Vykonával(a) jste během posledních 7 dní nějakou
placenou práci nebo podnikatelskou činnost, 
i kdyby se jednalo pouze o jednu hodinu?

1. ano, pravidelnou činnost

2. ano, jednorázovou činnost

3. ne

C5 Hledáte, popř. hledal(a) jste v tomto období nějakou práci?
1. ano
2. nehledám, místo jsem již našel(-a)

a nejpozději do 3 měsíců do něj nastoupím → C8
3. nehledám z jiných důvodů    

C10 Jaké postavení jste měl(a) ve svém posledním hlavním 
zaměstnání?

1. zaměstnanec 
2. osoba samostatně výdělečně činná

se zaměstnanci

→ CT23. osoba samostatně výdělečně činná
bez zaměstnanců

4. pomáhající rodinný příslušník

C11 Jaký typ pracovní smlouvy jste měl(a) ve svém posledním 
hlavním zaměstnání?

1. smlouva na dobu neurčitou

2. smlouva na dobu určitou
3. dohoda o pracovní činnosti nebo

o provedení práce
4. práce bez smlouvy

C12 Měl(a) jste ve svém posledním hlavním zaměstnání 
nějaké podřízené zaměstnance?

1. ano 2. ne

C6 Jakým způsobem jste v uplynulých 4 týdnech hledal(a) práci?
ano ne

1. nabídka pracovních míst na úřadu práce

2. žádost o místo přímo u zaměstnavatele

3. pomoc zprostředkovatelské agentury

4. dotaz u příbuzných a přátel

5. inzerce v novinách nebo na internetu

6. účast na pohovoru, zkouškách či testu

7. příprava pro založení vlastní fi rmy
8. čekání na výsledek žádosti o místo

nebo na výsledek konkurzu
9. jiný aktivní způsob hledání

C52 Pobíral(a) jste v minulém kalendářním roce pravidelný 
důchod z Vašeho penzijního připojištění?

1. ano 2. ne → C54



Současné hlavní zaměstnání

C17 Jaké postavení máte ve svém současném hlavním 
zaměstnání?

1. zaměstnanec 
2. osoba samostatně výdělečně činná 

se zaměstnanci
→ C203. osoba samostatně výdělečně činná 

bez zaměstnanců
4. pomáhající rodinný příslušník
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CIK. Kontrolní součet

C18 Jaký typ pracovní smlouvy máte ve svém zaměstnání?

1. smlouva na dobu neurčitou

2. smlouva na dobu určitou

3. dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce

4. práce bez smlouvy

C19 Máte ve svém současném zaměstnání nějaké podřízené 
zaměstnance?

1. ano 2. ne     

C21 Proč jste změnil(a) své předchozí zaměstnání, 
resp. ukončil(a) své poslední zaměstnání?

1. získání nebo hledání lepšího místa 

2. konec zaměstnání na dobu určitou

3. donucen(a) k odchodu zaměstnavatelem 
(propuštění z práce, uzavření fi rmy atd.)

4. prodej nebo uzavření vlastní či rodinné fi rmy

5. potřeba pečovat o děti nebo o blízkou osobu 

6. přestěhování kvůli zaměstnání partnera
nebo z důvodu sňatku

7. vlastní nemoc nebo invalidita

8. všechny ostatní důvody (odchod do starobního 
nebo předčasného důchodu, změna bydliště, 
další studium, rozhodnutí žít z úspor atd.)

CK3. Kontrolní součet za otázky C13 až C16 a C20

C20 Změnil(a) jste od 1.1.2006 své hlavní zaměstnání?
(V případě více změn uveďte poslední.) 

1. ano měsíc rok

2. ne → C22

C15 Kolik lidí pracuje v místní jednotce fi rmy nebo organizace, 
kde pracujete? (Do počtu zahrňte také sebe.)

A. přesný počet osob, pokud je od 1 do 10

B. 11 – 19 osob

C. 20 – 49 osob

D. 50 a více osob

E. nevím přesně, ale max. 10 osob

F. nevím přesně, ale více než 10 osob

C16 Kolik hodin týdně obvykle odpracujete ve svém hlavním 
zaměstnání/podnikání nebo při práci pro rodinnou fi rmu?
(U zaměstnanců se zahrne i neplacená práce přesčas.)

obvyklý počet hodin týdně

C14 Popište hlavní činnost místní jednotky fi rmy 
nebo organizace, kde pracujete.

→ dvoumístný kód OKEČ:

C13 Jaké je Vaše současné hlavní zaměstnání (profese)? 
Popište prosím co nejpodrobněji práci, kterou vykonáváte.
(Pokud máte více zaměstnání, popište to, ve kterém 
odpracujete nejvíce hodin.)

→ dvoumístný kód KZAM:

Ostatní příjmy

Sociální příjmy

C39 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce některé z následujících příjmů, ať už pravidelných nebo jednorázových?
Uveďte prosím vždy čistý celoroční příjem.

neměl(a) roční částka v Kč
1. Příjmy z kapitálového majetku 

úroky z účtů v bance, z vkladů a vkladových listů;
podíly na zisku kapitálových společností a družstev, dividendy z akcií;
výnosy z cenných papírů, dluhopisy, obligace; příjmy ze zdrojů v zahraničí

2. Příjmy z prodeje
příležitostná domácí samovýroba 
prodej zemědělských výrobků jako přebytků z osobního hospodářství

3. Příjmy ze životního pojištění
pojistné plnění pro případ dožití určitého věku nebo v případě úmrtí jiné osoby

4. Příjmy z neživotního pojištění
plnění z jiných druhů pojištění (úrazové, nemovitosti, domácnosti, motor. vozidel atd.)

5. Stipendia, kapesné učňů
prospěchové, sociální i ubytovací stipendium

6. Jiné příjmy
náhrady majetkových křivd (restituce; totální nasazení, PTP), výhry z loterií, sázek, 
sportovních a jiných soutěží; dědictví, odstupné za uvolnění bytu;
státní podpora a úroky ze stavebního spoření (pouze v případě jednorázové výplaty)

C39K. Kontrolní součet za tab. C39

C40 Pobíral(a) jste v minulém kalendářním roce některý z uvedených druhů sociálních příspěvků a dávek? Uveďte prosím počet měsíců
pobírání a měsíční částku. U vybraných dávek uveďte také počet dní nemoci, resp. OČR, pokud se jednalo o dobu kratší než 1 měsíc.

nepobíral(a) počet 
měsíců Kč počet 

měsíců Kč

1. podpora v nezaměstnanosti

2. rodičovský příspěvek

3. příspěvek při péči o blízkou osobu

4. výsluhový příspěvek, odchodné

Dávky nemocenského pojištění

5. nemocenské počet dní nemoci

6. podpora při ošetřování
člena rodiny počet dní OČR

7. peněžitá pomoc v mateřství

8. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Dávky důchodového pojištění

9. starobní důchod

10. vdovský/vdovecký důchod

11. částečný invalidní důchod 

12. plný invalidní důchod

13. sirotčí důchod

14. příspěvky pro těžce zdravotně postižené občany
(na opatření zvláštních pomůcek, na úpravu bytu, 
na zakoupení a provoz motorového vozidla atd.)

  C40K. Kontrolní součet za tab. C40



Vedlejší činnost

TAZATEL: Pokud je součet odpracovaných hodin v hlavním a 
vedlejším zaměstnání (otázky C16 a C22) menší než 30 hodin, 
pokračujte následující otázkou C23, jinak přejděte na otázku C24.

C23 Uveďte důvod, proč pracujete méně než 30 hodin týdně.
1. vlastní nemoc nebo invalidita 
2. chtěl(a) bych pracovat více hodin, 

ale nemohu najít práci na plný úvazek
3. studium nebo proškolování

4. nechci pracovat více hodin

5. péče o děti nebo jiné osoby 
6. počet hodin za všechna moje zaměstnání

je považován za plný úvazek
7. jiné důvody

PŘÍJMY ZA ROK 2006
Příjmy ze závislé činnosti

C24 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce příjem ze závislého pracovního poměru? Zahrňte kromě svého pravidelného zaměstnání 
také případný vedlejší pracovní poměr, veškeré příležitostné a dočasné práce, práce na dohody atd.

1. ano 2.   ne → C32

C27 Obdržel(a) jste v minulém kalendářním roce některou 
z následujících položek jako příjem navíc?

ano ne
1. náhrada za přesčasy

2. 13. a 14. plat

3. mimořádné odměny

4. podíly na výsledku hospodaření fi rmy, prémie

5. příplatek na dovolenou, příspěvek FKSP

6. spropitné

7. jiné platby (ošatné, diety, provize atd.)

Požitky od zaměstnavatele
C29 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel v minulém 

kalendářním roce automobil, dodávku či jiné motorové 
vozidlo, které jste mohl(a) využívat i pro soukromé účely? 
Pokud ano, uveďte kolik měsíců jste jej využíval(a).

1. ano počet měsíců užívání

2. ne

C31 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel některé další 
výhody a nepeněžní služby, ať už zdarma nebo
za částečnou úhradu? Uveďte prosím pouze ty, které jste 
v minulém kalendářním roce využíval(a).

ano ne
1. mobilní nebo pevný telefon

2. jazykové kurzy

3. příspěvek na benzín, dopravu

4. sleva na fi remní zboží či služby

5. příspěvek na sportovní vyžití, dovolenou

6. příspěvek na penzijní či životní pojištění

7. bezúročná půjčka

Příjmy z podnikání
a jiné samostatně výdělečné činnosti 

C32 Měl(a) jste v minulém kalendářním roce nějaké příjmy 
ze živnostenského podnikání, zemědělské výroby, 
z podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti), 
z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci, 
umělci, tlumočníci), z podílu společníků veřejné obchodní 
společnosti a komplementářů komanditní společnosti 
nebo příjmy z autorských práv? (Zahrnuje i případ 
spolupracujících osob v podnikání.)

1. ano 2. ne → C38

C33 Převažuje ve Vašem podnikání spíše:

1. řízení vlastní fi rmy

2. přímý výkon práce

3. provádění smluvní práce pro jiný subjekt

4. nemohu určit

C34 Který z následujících dokumentů jste ochoten(-a) použít 
pro vyjádření svých celkových příjmů z podnikání?

1. daňové přiznání
2. přehled pro zdravotní pojišťovnu nebo pro správu 

sociálního zabezpečení
3. roční účetní závěrku
4. žádný dokument

C37 Použil(a) jste nějaké prostředky z Vašeho podnikání 
na jednorázové výdaje typu dovolená, školné, zařízení 
domácnosti, rekonstrukce bytu atd.? Pokud ano, uveďte 
prosím součet všech částek použitých pro domácnost 
za celý minulý kalendářní rok.

1. ano 2.  ne

  celková roční částka v Kč

C22 Máte vedle svého hlavního zaměstnání/podnikání ještě 
nějaké jiné zaměstnání/podnikání? Pokud ano, uveďte, 
o jakou činnost se jedná a kolik hodin týdně v tomto 
vedlejším zaměstnání/podnikání obvykle pracujete.

1. ano, závislá činnost
počet hodin týdně

2. ano, podnikání

3. ne; netýká se C30 Poskytoval Vám Váš zaměstnavatel v minulém 
kalendářním roce příspěvky na stravování? Pokud ano, 
uveďte prosím počet měsíců, po které jste tyto příspěvky 
pobíral(a), jejich počet za měsíc a dále jejich hodnotu 
a cenu, za jakou jste je koupil(a).

1. stravenky
počet 
měsíců ks/měsíc     
hodnota
stravenky za cenu  Kč

2. závodní  stravování
počet 
měsíců ks/měsíc

odhadovaná
hodnota jídla za cenu  Kč

C36 Vybíráte opakovaně peněžní prostředky z Vašeho 
podnikání na soukromé účely, jako např. na provoz 
domácnosti či uspokojování běžných osobních potřeb 
členů domácnosti? Pokud ano, uveďte prosím počet 
měsíců a pravidelné měsíční částky.

1. ano  2.  ne
         počet
         měsíců

  měsíční
  částka v Kč

C35 Jaký byl Váš výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi příjmy 
a výdaji) za minulý kalendářní rok? Vyberte prosím 
některou z následujících možností pro vyčíslení Vašich 
příjmů z podnikání. Spolupracující osoby uvedou 
odpovídající podíl z úhrnné společné částky.

1. hrubý zisk/ztráta v Kč
snížený o případný podíl
přerozdělený na spolupracující osoby
(ř. 113 z daňového přiznání)

2. roční vyměřovací základ
pro zdravotní a sociální 
pojištění

3. hospodářský výsledek 
z účetní závěrky

4. vlastní odhad 
zisku/ztráty v Kč

hrubý

čistý

Spolupracující osoby:
částka v Kč     
rozepsaná na Vaši osobu
jako podíl z celkových příjmů v podnikání

C28 Pokud jste nezahrnul(a) některou z těchto položek 
do výše uvedených příjmů, uveďte prosím hrubou, 
resp. čistou částku těchto dodatečných plateb za celý 
minulý kalendářní rok.

hrubá
částka v Kč

čistá

všechny platby už jsou zahrnuty; žádné nemá  

C25 Znáte přesně svůj úhrnný hrubý příjem ze závislé činnosti za rok 2006 z daňového přiznání či z vyměřovacího základu 
pro důchodové pojištění?

1. ano     částka v Kč     → C29 2.   ne

C38 Měla(a) jste v minulém kalendářním roce příjmy
za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
jako drobné autorské honoráře nepřesahující 3000 Kč
měsíčně? Pokud ano, uveďte prosím jejich roční úhrn.

1. ano 2.  ne

celková roční částka v Kč

C26 Uveďte prosím, kolik činil v minulém kalendářním roce Váš hrubý, resp. čistý příjem ze zaměstnání (dle uvedených položek).
Můžete uvést buď pravidelný měsíční příjem (průměrný) nebo celkový roční příjem zahrnující i veškeré příplatky a mimořádné příjmy.

počet měsíců Kč počet měsíců Kč

hlavní
pracovní poměr

hrubý M  

čistý R

vedlejší 
pracovní poměr

hrubý M  

čistý R

dohoda(-y)
o provedení práce hrubý R

dohoda(-y)
o pracovní činnosti hrubý R

CK5. Kontrolní součet za otázky C29, C30, C35 až C38CK4. Kontrolní součet za otázky C22, C25, C26 a C28
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