Sčítací dotazník 2021.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Kraj

Město/obec

Sídliště

Ulice

Číslo domu a popisné číslo domu

Počet osob v bytě

Poznámka

INFORMACE O DOMÁCNOSTI
SEZNAM OSOB
Označte osobu v této domácnosti, která je uvedené
osobě

Pořadové
číslo osoby

Osobní
identifikační
číslo (IČO)

Příjmení

Jméno

Pohla
ví

Datum
narození

Vztah k
referenční
osobě

Matka
(nevlastní
matka)

Otec
(nevlastní
otec)

Manželský druh/družka;
mimomanželský
druh/družka; životní
partner/ka; neformální
životní partner/ka
(stejného pohlaví)

1
...
Vztah k referenční osobě
1 Referenční osoba

2 Manžel / manželka

3 Mimomanželský druh/družka

4 Životní partner/ka (stejného pohlaví)

5 Neformální životní partner/ka (stejného
pohlaví)
7 Otec/matka nebo nevlastní otec/nevlastní
matka
9 Staří otec/Stará mama

6 Syn/dcera nebo nevlastní syn/nevlastní dcera
8 Bratr/sestra
10 Vnuk/Vnučka

11 Pradědeček/prababička

12 pravnuk/pravnučka

13 Zeť/nevěsta

14 Tchán/tchyně

15 Švagr/švagrová

16 Jiný příbuzný

17 Nepříbuzný

1
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INFORMACE O DOMÁCNOSTI
1. Základ užívání bytu
 Soukromý majetek nebo spoluvlastnictví

 Příbuzenství s majitelem nebo nájemcem bytu

 Nájemce s volně dohodnutým nájemným

 Nájemce s chráněným nájemným

 Další základy užívání bytu
2. Využívá vaše domácnost zemědělskou půdu, vlastní nebo pronajatou, přesahující 10 akrů (1 000 m²) (orná půda, sady, vinice, olivové háje, louky, pastviny atd.)?
 Ano

 Ne

3. Máte ve své domácnosti alespoň 1 kus skotu (skot, ovce, kozy, prasata, koně) nebo 10 kusů drůbeže
nebo 10 včelích úlů?
 Ano

 Ne

Poznámka

INFORMACE O BYTU
1. Způsob používání obytné jednotky
 Pouze pro bydlení

 Na bydlení a provádění činností

2. Vlastnictví bytu
Soukromé

 (fyzická osoba)

 Společnost

 Země/město/obec

Církev/náboženská

 komunita

3. Jaká je celková plocha tohoto bytu v m²?

4. Kolik pokojů má tento byt?

5a. Existuje v bytě kuchyň nebo část bytu, která je určena na vaření/přípravu jídel?
 Ano

 Ne

5b. Jaká je plocha kuchyně nebo části bytu, která je určena na vaření/přípravu jídla, v m²?
 Až 4 m²

 4 m² a více

6. Je v bytě koupelna (vana nebo sprchový kout)?
 Ano

 Ne

2

 Jiné
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INFORMACE O BYTU
7. Je v bytě toaleta, ať už je to v samostatné místnosti, nebo v koupelně a jakého druhu?
 Na splachování (tlaková nádrž)

 Žádné splachování

 V bytě není toaleta.

8. Jsou v bytě vodovodní potrubí a na co jsou připojeny?
Ostatní (dešťová voda, studna, cisterna

 Veřejná síť

 apod.)

 Ne

9. Jsou v bytě kanalizační potrubí a na co jsou připojeny?
 Veřejná síť

Vypouštění do

 Septik, černá jáma apod.

 životního prostředí

 Ne

10. Existují elektrické instalace alespoň v jedné místnosti v bytě?
 Ano

 Ne

11. Existují plynové instalace alespoň v jedné místnosti v bytě?


Ano



Ne

12. Jak byl tento byt vytápěn v poslední topné sezóně?
 Ústřední topení z místního topného centra

 Ústřední topení ze zařízení v budově nebo bytě

 Topení na kamna, krb, sporák apod.

 Topení s klimatizací

 Byt se neohřívá.

13. Jaký typ zdroje energie byl použit na vytápění bytu v poslední topné sezóně?
 Palivové dříví

 Zemní plyn

 Topný olej (extra lehký)

 Ostatní neobnovitelné zdroje energie (uhlí, topný olej atd.)

 Elektřina

 Solární energie

 Dřevěné pelety nebo brikety

 Tepelné čerpadlo (všechny typy)

 Jiné obnovitelné zdroje energie

14. Je v bytě klimatizace?
 Ano

 Ne

15. V jakém druhu budovy se nachází tento byt?
Výhradně nebo převážně obytná

 budova

 Převážně nebytová budova
3

 Byt v budově domů, klášterů apod.
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INFORMACE O BYTU
16. Kolik bytů má budova, ve které se tento byt nachází?
 1 byt

 2 byty

 3 a více bytů

17. Jaká je pozice bytu?
 Sklep

 Suterén

 Přízemí

 Patro

Byt na dvou nebo více

 patrech

18. Na kterém patře je byt? Zadejte číslo patra ______________.

19. Ve kterém roce byla dokončena stavba budovy, ve které se byt nachází?
 Nedokončené byty
Poznámka

INFORMACE O OSOBĚ
1. Kdo poskytuje informace o této osobě?
 Osoba sama

 Člen domácnosti

2. Právní rodinný stav
 Nikdy se neoženil/nevdala

 Ženatý/vdaná

 Celoživotní partnerství (s osobou stejného pohlaví)

 Vdovec/vdova

 Rozvedený/rozvedená

3. Typ komunity, v níž osoba žije
 Manželský svazek

 Mimomanželský svazek

 Celoživotní partnerství (s osobou stejného pohlaví)

 Neformální životní partnerství (s osobou stejného pohlaví)

 Osoba bez manželského/mimomanželského druha/družky nebo životního partnera/ky

4. Počet živě narozených dětí
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INFORMACE O OSOBĚ
5. Má tato osoba trvalé bydliště na této adrese?
 Ano

 Ne

6. Byla osoba přítomna v referenční době sčítání (31. srpna 2021 ve 24:00?)
 Ano

 Ne

7a. Místo bydliště
 Chorvatsko

 Cizí země

(7a.) Kraj bydliště

(7a.) Město/obec bydliště

(7a.) Sídliště bydlení

(7a.) Číslo domu a popisné číslo domu (ulice
bydliště)

(7a.) Ulice bydliště

(7a.) Země bydliště

8a. Důvod přítomnosti na tomto místě (sídlišti)
 Práce

 Vzdělávání

Rodinné

 důvody

Uprchlík/žadatel

 o azyl

 Zemětřesení

Další

 důvody

8aa. Má osoba v úmyslu vrátit se do místa bydliště po rehabilitaci nebo přestavbě poškozeného
domu?
 Ano
 Ne
 Nevím
9a. Jak dlouho je osoba přítomna na tomto místě (sídlišti)?
Méně než

 1 měsíc

 1 měsíc

 2 měsíce

 3 měsíce

 4 měsíce

 5 měsíců

 6 měsíců

 7 měsíců

 8 měsíců

 9 měsíců

 10 měsíců

 11 měsíců

 Jeden rok a déle

10a. Jak dlouho má osoba v úmyslu být přítomna na tomto místě (sídlišti)?
Méně než

 1 měsíc

 1 měsíc

 2 měsíce

 3 měsíce

 4 měsíce

 5 měsíců

 7 měsíců

 8 měsíců

 9 měsíců

 10 měsíců

 11 měsíců

 Jeden rok a déle

5

 6 měsíců
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INFORMACE O OSOBĚ
11a. Frekvence návratu do místa bydliště
 Týdně

 Zřídka

7b. Místo nepřítomnosti
 Chorvatsko

 Cizí země

(7b.) Kraj nepřítomnosti

(7b.) Město/obec nepřítomnosti

(7b.) Sídliště nepřítomnosti

(7b.) Ulice nepřítomnosti

(7b.) Číslo domu a popisné číslo domu

(7b.) Země nepřítomnosti

8b. Důvod nepřítomnosti v zemi
 Práce

 Vzdělávání

 Rodinné důvody

 Zemětřesení

 Další důvody

8c. Důvod nepřítomnosti v zahraničí
Práce (vyloučena práce na diplomatických zastoupeních Chorvatské republiky v zahraničí nebo v postavení vyslaného

 zaměstnance)

 Práce na diplomatických zastoupeních Chorvatské republiky v zahraničí; vyslání pracovníci
Pobývá jako rodinný příslušník osoby v zaměstnání (s výjimkou diplomatických misí Chorvatské republiky v zahraničí

 nebo v postavení vyslaného pracovníka)

Pobývá jako rodinný příslušník osoby v zaměstnání v diplomatických misích Chorvatské republiky v zahraničí nebo v

 postavení vyslaného pracovníka

Vzdělávání (pouze pro osoby, jejichž

 členové domácnosti mají bydliště v zemi)

 Zemětřesení

 Další důvody

8bb. Má osoba v úmyslu vrátit se do místa bydliště po sanaci nebo přestavbě poškozeného domu?
 Ano

 Ne

 Nevím
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INFORMACE O OSOBĚ
9bc. Jak dlouho je osoba pryč?
Méně než

 1 měsíc

 1 měsíc

 2 měsíce

 3 měsíce

 4 měsíce

 5 měsíců

 6 měsíců

 7 měsíců

 8 měsíců

 9 měsíců

 10 měsíců

 11 měsíců

 Jeden rok a déle

10bc. Jak dlouho osoba ještě plánuje být nepřítomna?
Méně než

 1 měsíc

 1 měsíc

 2 měsíce

 3 měsíce

 4 měsíce

 5 měsíců

 7 měsíců

 8 měsíců

 9 měsíců

 10 měsíců

 11 měsíců

 Jeden rok a déle

11bc. Frekvence návratu na tuto adresu
 Týdně

 Zřídka

12. Místo narození osoby
 Chorvatsko

 Zahraničí

(12.) Kraj narození osoby

(12.) Město/obec narození osoby

(12.) Sídliště narození

(12.) Země narození

13. Bydliště matky v době narození osoby
 Chorvatsko

 Zahraničí

(13.) Kraj bydliště matky v době narození osoby

(13.) Město/obec bydliště matky v době narození osoby

(13.) Sídliště bydliště matky v době narození osoby

7

 6 měsíců
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(13.) Země bydliště matky v době narození osoby

14. Žije táto osoba nepřetržitě od narození na tomto sídlišti?
 Ano

 Ne

14a. Odkud se osoba přistěhovala?
 Z jiné osady v Chorvatské republice

 Ze zahraničí

(14a.) Kraj, ze kterého se osoba přistěhovala

(14a.) Město/obec, ze kterého se osoba přistěhovala

(14a.) Sídliště, ze kterého se osoba přistěhovala

(14a.) Cizí země, ze které se osoba přistěhovala

14b. Rok přistěhování

14.b.1. Na rok 2020 zadejte měsíc

14c. Důvod přistěhování
 Práce

 Vzdělávání

 Rodinné důvody

 Návrat (bývalý vystěhovalec)

 Návrat (bývalý uprchlík)

 Nucená migrace (žadatel o azyl, uprchlík)

 Zemětřesení

 Jiné

15. Zdržela se osoba někdy mimo Chorvatské republiky nepřetržitě rok nebo více?
 Ano

 Ne

 Pobývá i nyní

15a. Poslední země pobytu (před příjezdem do Chorvatské republiky)

8

Sčítací dotazník 2021.

INFORMACE O OSOBĚ
15b. Rok příjezdu do Chorvatské republiky

15c. Důvod pobytu v zahraničí
 Práce

 Vzdělávání

 Rodinné důvody

 Uprchlictví

 Další důvody

16. Státní občanství
 Chorvatské

 Chorvatské a jiné

 Cizí

16a. Které je další občanství?

16b. Cizí státní občanství

17. Národnost

18. Mateřský jazyk

19. Náboženství

20. Náboženská komunita

 Nejsem členem žádné církve nebo náboženské komunity

9

 Bez státní příslušnosti
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INFORMACE O OSOBĚ
21. Nejvyšší dosažené vzdělání
 Žádná škola

 Nedokončená základní škola

 Základní škola

 Střední odborná škola v trvání 1 – 3 roky

 Střední odborná škola v délce 4 a více let

 Gymnázium

Vyšší škola, krátké odborné studium (inženýr,

Vyšší škola, I. (VI.) Stupeň fakulty, vysokoškolské

 kandidát)

 odborné studium (inženýr, bakalář)

Odborné pregraduální studium v délce nejméně 4 let,

 specializované postgraduální odborné studium

Pregraduální vysokoškolské studium (vysokoškolský

 bakalář)

(absolvent, odborný specialista)
Fakulta, akademie umění, postgraduální
vysokoškolské studium, postgraduální vysokoškolské
 studium a integrované postgraduální vysokoškolské
studium (B.Sc., M.Sc.)
Postgraduální magisterské vědecké studium (M.Sc.,

 M.Sc.)

Postgraduální odborné studium na univerzitě,

 postgraduální odborné studium (magistr, univerzitní
odborník)

 PhD

21a. Kolik ročníků základní školy jste absolvovali?
[zadejte 1-7]

22. Navštěvujete školu, studium nebo předškolní program vzdělávání?
 Ano

 Ne

22a. Jaký stupeň vzdělání navštěvujete?
Program předškolního vzdělávání (jesle,

 školka)

 1. - 4. ročník základní školy

 5. - 8. ročník základní školy

 Průmyslové a řemeslné střední školy

 Technické a související střední odborné školy

 Umělecké střední školy

 Gymnázium

 Krátké odborné studium

 Pregraduální odborné studium

 Specializované postgraduální odborné studium

 Pregraduální vysokoškolské studium

 studium, postgraduální vysokoškolské studium

 Postgraduální specializované studium

 Postgraduální vysokoškolské studium - doktorské studium

Integrované vysokoškolské a postgraduální vysokoškolské

10
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23. Místo školní docházky/studia/předškolního vzdělávání
 Chorvatsko

 Zahraničí

(23.) Kraj školní docházky/studia/předškolního vzdělávání

(23.) Město/obec školní docházky/studia/předškolního vzdělávání

(23.) Sídliště školní docházky/studia/předškolního vzdělávání

(23.) Ulice školní docházky/studia/předškolního vzdělávání

(23.) Číslo domu a popisné číslo domu ulice školní docházky / studia/předškolního vzdělávání

(23.) Cizí země, v níž se daná osoba vzdělává/navštěvuje studium/předškolní vzdělávací program

24. Jak často se vracíte z místa školní docházky/docházky na studium/předškolního vzdělávání do místa
bydliště?
 Denně (nebo vícekrát týdně)

 Týdně

Méně často (měsíčně,

 ročně, příležitostně)

Distanční vzdělávání nebo

 vzdělávání doma

25. Prostředky denního cestování do vzdělávací instituce (vyberte si jeden z prostředků k překonání
nejdelší vzdálenosti)
 Auto (osoba je řidič)

 Auto (osoba je spolujezdec)

 Autobus

 Tramvaj

 Vlak

 Kolo

 Motocykl

 Ostatní druhy dopravy (loď atd.)

 Pěšky

26. Vykonávali jste od 25. do 31. srpna nějaké hotovostní nebo věcné kompenzační práce nejméně jednu
hodinu nebo jste pracovali jako neplacený pomocný člen v rodinném podniku, který generuje příjem?
Nezahrnuje se zde výroba zboží nebo služeb (např. zemědělských) určených hlavně nebo výlučně na
vlastní spotřebu domácnosti (vyberte odpověď NE). Práce z domu v důsledku okolností COVID-19 se
rovná práci na pracovišti.
 Ano

 Ne, ale mám práci, do které se mohu vrátit

11

 Ne
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INFORMACE O OSOBĚ
27. Hledali jste v srpnu práci nebo jste se pokusili založit vlastní společnost, řemeslo, farmu nebo
samostatnou výdělečnou činnost?
 Ano

 Ne

28. Kdyby vám nyní nabídli práci, mohli byste nastoupit do práce v příštích dvou týdnech?
 Ano

 Ne

29. Pozice v zaměstnání od 25. do 31. srpna
 Pracujete pro zaměstnavatele v jakémkoliv odvětví vlastnictví.
 Pracujete ve vlastní společnosti, řemesle, na volné noze nebo na farmě a nezaměstnáváte pracovníky.
 Pracujete ve vlastní společnosti, řemesle, na volné noze nebo na farmě a zaměstnáváte pracovníky.
 Pracujte jako pomocný člen (neplacený) na rodinné farmě, řemesle, podniku nebo na volné noze.
 Jiné formy zaměstnání

30. Povolání

30a. Vyberte příslušnou skupinu povolání, ve které pracujete (příklady povolání jsou uvedeny v
závorkách)
Zákonodárci, úředníci a ředitelé (poslanec, státní tajemník, ředitelé vzdělávacích institucí, ředitel ústavu zdravotní

 péče, ředitel ústavu sociální péče, vedoucí odborné komory, lídr politické strany, předseda soudu, obchodní ředitel,
výrobní ředitel, ředitel hotelu apod.)

Vědci, inženýři a odborníci (lékař, vrchní sestra, zubař, fyzioterapeut, farmaceut, veterinární lékař, učitel, univerzitní

 profesor, Přestupkový soudce, finanční odborník, programátor, chemik, architekt, grafik, kněz, novinář, herec, režisér
apod.)

Technici a profesionální spolupracovníci (obchodní referent, technik strojů, technolog výroby vína, laborant, zdravotní

 sestra, optik, profesionální sportovec, obchodní tajemník, pojišťovací agent, fotograf, kuchař, designér, kapitán lodi,
pilot apod.)
Administrativní pracovníci (účetní, bankovní úředník, administrativní úředník, skladník, poštovní úředník, recepční,

 tazatel apod.)

Servisní a obchodní povolání (policista, ochranka, hasič, pomocník v domácnosti, vedoucí obchodu, prodavač,

 pokladník, číšník, kuchař, kadeřník, kosmetička, pečovatelka, turistický průvodce, instruktor jízdy apod.)
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Zemědělci, lesníci, rybáři, myslivci (farmář, ovocnář, vinař, chovatel dobytka, chovatel drůbeže, včelař, zahradník

 apod.)

Zaměstnání v řemeslech a individuální výrobě (stavitel, zedník, automechanik, instalatér, truhlář, zámečník, montér

 kovových konstrukcí, instalatér telekomunikačních zařízení, elektrikář, čalouník, švadlena, pekař, řezník, obuvník,
potápěč, pyrotechnik apod.)
Provozovatelé závodů a strojů, průmysloví výrobci a montéři výrobků (obsluha kotoučových pil, obsluha textilních lisů,

 kotelník, řidič nákladních vozidel, strojvedoucí, řidič vysokozdvižného vozíku, opravář pneumatik, kormidelník,
námořník atd.)
Jednoduché povolání (uklízečka, pokojská, výrobní dělník, ruční balič, pomocný dělník ve stavebnictví, sběrač ovoce a

 zeleniny, zemědělský dělník, sběrač dřeva, příprava rychlého občerstvení, umývač nádobí, pouliční prodavač,
doručovatel apod.)

 Vojenské povolání (důstojník, poddůstojník, rekrut, voják, kadet apod.)

31. Činnost

31a. Vyberte příslušnou skupinu činností společnosti, živnosti, instituce nebo jiného podnikatelského
subjektu, ve kterém pracujete (příklady činností jsou uvedeny v závorkách)
 Zemědělství, lesnictví a rybolov (obiloviny, ovocnářství, vinařství, chov zvířat, rybolov, myslivost apod.)
Těžba a dobývání (těžba ropy a zemního plynu, činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu, těžba pískoven,

 solivárna apod.)

Zpracovatelský průmysl (výroba potravinářských výrobků, výroba kovových výrobků, výroba strojů, výroba motorových
vozidel, stavba lodí, tisk, kamenictví, dřevařský průmysl, oprava a údržba strojů, lodí, letadel, kolejových vozidel apod.).
 VYLUČUJE: opravy motorových vozidel a motocyklů, opravy počítačů a komunikačních zařízení a předmětů pro osobní
potřebu a pro domácnost.
Dodávka elektřiny, plynu a páry (výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou, výroba, distribuce a obchod s

 plynem, dodávka páry apod.)

Dodávka vody; činnosti v oblasti likvidace odpadních vod, odpadového hospodářství a sanace životního prostředí

 (sběr, úprava a likvidace odpadu, recyklace, odminování apod.)

Pozemní stavby (pozemní stavby, inženýrské stavby, elektroinstalační práce, zateplovací práce, instalace vodovodu,

 kanalizace a plynových zařízení a instalace pro vytápění a klimatizaci, instalace truhlářství, malířské a sklářské práce,
plechové práce apod.)
Velkoobchod a maloobchod a zprostředkování obchodu; oprava motorových vozidel a motocyklů

 (ZAHRNUJE činností mytí aut, lékáren)

Doprava a skladování (pozemní, vodní a letecká doprava, přeprava taxíkem, potrubní doprava, parkovací služby,

 poštovní a kurýrní činnosti apod.)

Ubytovací a stravovací služby (hotely, letoviska, kempy, studentské domovy, stravovací služby, restaurace, cukrárny,

 pražení ovoce, bary, donášky jídel apod.)
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Informace a komunikace (vydavatelství, filmová a televizní produkce, rozhlasové a televizní vysílání, záznam zvuku,

 telekomunikace, počítačové programování a poradenství, internetové portály, zpravodajské agentury apod.)
 Finanční a pojišťovací činnosti (banky, směnárny, pojišťovny, penzijní fondy, komoditní burzy apod.)
 Realitní obchod (nákup a prodej, pronájem nebo správa nemovitostí, realitní kanceláře apod.)

Odborné, vědecké a technické činnosti (právní a účetnické činnosti, právní kanceláře, účetní služby, audit, daňové
poradenství, architektonické a inženýrské činnosti, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských
 věd, marketing, průzkum trhu, grafický design, fotografické činnosti, překladatelské činnosti, veterinární činnosti,
meteorologie apod.)
Administrativní a podpůrné činnosti (pronájem) (kromě nemovitostí), pracovní agentury, cestovní kanceláře, soukromé

 bezpečnostní činnosti, správa budov, úklidové služby pro budovy a stavby, deratizace, terénní úpravy a údržba
zelených ploch a hřbitovů, administrativní a podpůrné kancelářské činnosti, činnost call center, služby balení apod.)

Veřejná správa a obrana; povinné sociální pojištění (soudnictví, hasiči, ministerstva, státní správa, celní správa, policie,

 povinné důchodové a zdravotní pojištění apod.)

Vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání, vysoké školy, autoškoly, vzdělávání v oblasti sportu, rekreace a

 kultury, kurzy neurčené podle úrovní apod.)

Zdravotní a sociální péče (nemocnice, zdravotnická zařízení, zubní lékařství, domovy pro seniory a osoby se

 zdravotním postižením, centrum sociální péče apod.)

Umění, zábava, sport a rekreace (práce kulturních institucí, divadel, muzeí, archivů, knihoven, botanických a

 zoologických zahrad, přírodních rezervací, zábavních a tematických parků, sázkových kanceláří, provoz sportovních
zařízení, sportovních klubů, fitness center, činností v přístavech apod.)
Ostatní služby (členské organizace, sdružení, odbory, náboženské organizace, politické organizace, čistírny,

 kadeřnictví a kosmetické salony, pohřební činnosti, opravy počítačů a komunikačních zařízení, oprava nábytku, obuvi,
oděvů, elektrických spotřebičů, šperků, hodinek apod.)
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti v domácnosti, které vyrábějí různé zboží a poskytují různé služby

 pro své vlastní potřeby

 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (zahraniční diplomatické a konzulární mise, mezinárodní organizace apod.)

32. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje vaši pozici v aktivitě od 25. do 31. srpna?
 Jste student.

 Jste žena v domácnosti.

 Vyrábíte zboží pro vlastní spotřebu.

 Jste důchodce.

 Jste práce neschopný.

 vazby, ve výchově apod.

 Jste schopni pracovat, ale momentálně nepracujete.

 Jiné

Jste ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu
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33. Pracoviště
 Chorvatsko

 Zahraničí

(33.) Kraj kde pracujete

(33.) Město/obec kde pracujete

(33.) Sídliště kde pracujete

(33.) Číslo domu a popisné číslo domu kde
pracujete

(33.) Ulice kde pracujete

(33.) Země kde pracujete

34. Jak často se vracíte z místa pracoviště na místo bydlení?
 Denně (nebo vícekrát týdně)

 Týdně

 Méně často (měsíčně, ročně, příležitostně)

 Osoba pracuje z domova

35. Prostředky denního cestování do práce (vyberte si jeden z prostředků k překonání nejdelší
vzdálenosti)
 Auto (osoba je řidič)

 Auto (osoba je spolujezdec)

 Autobus

 Tramvaj

 Vlak

 Kolo

 Motocykl

 Ostatní druhy dopravy (loď atd.)

 Pěšky
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36. Jaký je váš hlavní zdroj obživy? (vyberte nejdůležitější zdroj příjmů za posledních 12 měsíců)
 Příjem z práce

 Důchod

 Příjem z majetku

 Sociální benefity

 Jiný příjem

 Příležitostná podpora od ostatních

 Žádný příjem
37. Byla osoba jako civilista zraněna v souvislosti s vlasteneckou válkou?
 Ano
 Ne
38. Zemřela anebo zmizela, v souvislosti s vlasteneckou válkou, osobě jako civilní osoba otec/matka,
manžel/manželka, dítě, bratr/sestra, dědeček/babička, vnuk/vnučka?
 Ano
 Ne
38a. Jaký je počet těchto osob?

38b.1. Příjmení
zabitého/pohřešovaného civilisty

38b.2. Jméno
zabitého/pohřešovaného
civilisty

Poznámka
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38b.3. Datum narození

