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Sčítání lidu 2021: Pokyny k vyplnění Dotazníku  
pro domácnosti

Chceme vám co nejvíce pomoci s účastí na sčítání lidu 2021. Proto jsme sestavili 
tuto příručku, která vám pomůže vyplnit Dotazník pro domácnosti. Toto je 
překlad pokynů, otázek o domácnosti, otázek pro osobu 1 a otázek pro návštěvy, 
které jsou součástí Dotazníku pro domácnosti. 

Pokud to bude nutné, budete moci použít překlad otázek pro Osobu 1 k vyplnění 
osobních otázek pro Osobu 2 až Osobu 5, jelikož jsou stejné jako pro Osobu 1.

Nepište prosím své odpovědi do této příručky. Pokud Dotazník pro domácnosti 
nemáte, zavolejte na jazykovou linku 0800 587 2021 a požádejte je, aby vám  
jej zaslali. 

Odpovědi na otázky v Dotazníku pro domácnosti zapisujte v angličtině.

Pokud budete potřebovat s něčím pomoct, zavolejte na jazykovou linku sčítání 
lidu a požádejte o tlumočníka.

Tamní zaměstnanci vám budou moci poradit i s jinými záležitostmi. Například 
pokud u vás v domácnosti bydlí více než pět lidí, budou vám moci zaslat 
Pokračovací formulář dotazníku.

Děkujeme vám za účast na sčítání lidu 2021.
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Sčítání lidu 2021: co potřebujete vědět
Co je sčítání lidu a kdo jej provádí? 
Sčítání lidu je průzkum, který se provádí jednou za 10 let a poskytuje obrázek o všech 
lidech a domácnostech v Anglii a Walesu. Výsledky umožňují plánovat a financovat 
veřejné služby ve vaší oblasti.
Sčítání lidu v Anglii a Walesu plánuje a provádí britský Office for National Statistics 
(Národní statistický úřad ) (ONS) ve spolupráci s dalšími statistickými organizacemi 
s cílem vytvořit jasný obrázek o Spojeném království. Zodpovídáme se přímo britskému 
parlamentu, ale nepracujeme pro žádnou politickou stranu.
Jak mi sčítání lidu prospěje? 
Informace z tohoto průzkumu slouží místním orgánům, dobročinným nadacím 
a mnoha dalším organizacím jako podklad k poskytování služeb, které všichni 
potřebujeme, včetně dopravy, školství a zdravotnictví.
Svou účastí pomůžete zajistit, aby byly vám i vaší komunitě poskytovány služby,  
které potřebujete nyní a v budoucnosti.
Musím se sčítání lidu zúčastnit? 
Účast na sčítání lidu je ze zákona povinná. Pokud se nezúčastníte nebo uvedete 
nepravdivé údaje, bude vám hrozit finanční postih ve výši až 1000 liber. Některé otázky 
jsou jasně označeny jako dobrovolné – pokud na ně neodpovíte, nejedná se o trestný čin.
Jak se mohu zúčastnit? 
Pomocí této příručky vyplňte tištěný Dotazník pro domácnosti. Nepište prosím své 
odpovědi do této příručky. Pak nám zašlete vyplněný Dotazník pro domácnosti 
v předplacené obálce.
Kdy to mám udělat? 
Poskytnuté informace musí být o lidech ve vaší domácnosti v den sčítání lidu, tedy 
v neděli 21. března 2021. Vyplňte prosím dotazník téhož dne, nebo co nejdříve poté.
Koho mám zahrnout do dotazníku? 
Otázky pro jednotlivce v Dotazníku pro domácnosti zodpovězte za:
• každého, kdo s vámi trvale bydlí nebo používá vaši adresu jako svůj domov 
• osoby dočasně mimo domov, například studenti nebo děti ve školním věku bydlící 

v internátní škole
• osoby, které u vás bydlí dočasně, pokud žijí ve Spojeném království a nemají žádnou 

jinou adresu 
• osoby, které u vás bydlí dočasně, pokud jsou ze zemí mimo území Spojeného 

království a pobývají v této zemi na dobu tří měsíců a déle
Dotazník obsahuje zvláštní část věnovanou návštěvám – tedy osobám, které u vás 
budou přespávat v den sčítání lidu – v neděli 21. března 2021.
Jsou mé informace v bezpečí a důvěrné? 
Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, budeme uchovávat v bezpečí. 
Bližší informace najdete v našem prohlášení o ochraně soukromí na zadní straně této 
příručky. Plné znění našeho prohlášení o ochraně soukromí v angličtině najdete na 
census.gov.uk.
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Vyplňte online
www.census.gov.uk
Přístupový kód pro vaši domácnost je:

NEBO vyplňte tištěný dotazník.

Prohlášení
Tento dotazník jsem vyplnil/a podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí.

Pokud je vaše adresa nesprávná nebo chybí, 
napište správnou adresu níže:

Potřebujeme, abyste nám pomohli provést sčítání 
lidu, které poskytuje klíčové informace k plánování 
služeb jako doprava, školství a zdravotnictví.

Všechny domácnosti musí vyplnit sčítání lidu 
21. března 2021, nebo co možná nejdříve 
po tomto datu. 

Pokud chcete, můžete vyplnit dotazník na 
internetu:

1. Navštivte www.census.gov.uk
2. Zadejte přístupový kód přidělený vaší 

domácnosti na přední straně dotazníku.

3. Odpovězte na otázky a zvolte odeslat. 

Děkujeme vám za účast.

Profesor Sir Ian Diamond
Národní statistik

Vaše informace jsou chráněny zákonem.
Bližší informace najdete v letáku, který je připojen 
k tomuto dotazníku.

Ze zákona máte povinnost zúčastnit se sčítání 
lidu. V opačném případě nebo pokud poskytnete 
nepravdivé údaje, vám bude hrozit finanční 
postih. Některé otázky jsou jasně označeny jako 
dobrovolné – pokud na ně neodpovíte, nejedná 
se o protiprávní jednání.

Pokud jste ztratili obálku, vyplněný dotazník 
zašlete na: 

FREEPOST Census 2021

Kam se obrátit o pomoc:
www.census.gov.uk/help
Kontaktní centrum 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
Jazyková linka 0800 587 2021

FREEPOST (poštovné hradí příjemce) 
Census 2021 (Sčítání lidu 2021)

H1

PSČ

Podpis Datum

Dotazník pro domácnosti
 Anglie
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Hlavní osoba domácnosti nese odpovědnost za vyplnění a vrácení dotazníku.

Hlavní osoba domácnosti je osoba, která bydlí nebo se zdržuje na této adrese a zároveň:

• vlastní / pronajímá si (nebo je spoluvlastníkem nebo společně s někým si pronajímá) nemovitost k bydlení; anebo

• je zodpovědná (nebo spoluzodpovědná) za placení účtů a nákladů souvisejících s domácností

Domácnost je:

• jedna osoba žijící sama nebo

• skupina lidí (nemusí být nutně v příbuzenském vztahu) žijících na stejné adrese, kteří užívají společně kuchyni 
a obývací pokoj nebo jídelnu

Co musím v dotazníku vyplnit?

•  Otázky o domácnosti na straně 3–6 týkající se vaší domácnosti a bydlení.

•  Otázky pro jednotlivce na straně 7–31 pro každou osobu, která obvykle žije v této domácnosti.

Každá osoba, která strávila nebo plánuje strávit ve Spojeném království 3 měsíce nebo déle, musí být 
zahrnuta v těchto otázkách na své obvyklé adrese ve Spojeném království.

•  Otázky pro návštěvy na zadní straně (strana 32) pro všechny ostatní osoby, které stráví v této domácnosti 
noc z 21. března na 22. března 2021.

Návštěvy, které zde pobývají přes noc, je důležité zahrnout proto, aby nebyl nikdo vynechán. Návštěvy, které 
obvykle bydlí někde jinde na území Spojeného království, se musí také zahrnout do dotazníku sčítání lidu na 
své obvyklé adrese.

Další informace o tom, kdo by měl být zahrnut v tomto dotazníku, najdete v přiloženém letáku.

Budete potřebovat další dotazníky?

•  Pokud je v této domácnosti více než 5 osob, nebo jsou zde na návštěvě více než 3 osoby přes noc, můžete 
si vybrat, zda chcete raději vyplnit celý dotazník online, nebo vyplnit tento dotazník. V druhém případě se 
s námi musíte spojit a vyžádat si navíc jeden nebo několik Pokračovacích dotazníků.

•  Pokud některý člen této domácnosti nechce sdělit své údaje ostatním členům domácnosti, můžete si vyžádat 
Individuální dotazník. Nezapomeňte zahrnout tyto osoby do Otázek o domácnosti (H1 až H14) v tomto 
dotazníku, ale ponechte nevyplněné jejich Otázky pro jednotlivce (1 až 51).

•  Pokud bude na této adrese víc než jedna domácnost, kontaktujte nás a vyžádejte si jeden nebo více dalších 
Dotazníků pro domácnost.

Další dotazníky si můžete vyžádat online na adrese www.census.gov.uk nebo telefonicky na čísle 0800 141 2021.

Jak mám správně vyplnit dotazník?

Dotazník vyplňte následovně:

•  odpovědi pište perem s černou nebo modrou náplní 

•  odpovědi v políčku zaškrtávejte takto:   

•  do políček vpisujte jedno písmeno velkým tiskacím písmem:  

•  opravte jakékoliv chyby vyplněním políčka takto:    nebo takto:

•  když se tam slovo nevejde, pokračujte na dalším řádku (je-li to možné) takto:

•   postupujte podle  POKRAČUJTE NA  pokynů a nechejte všechny irelevantní otázky nebo stránky prázdné; 
jakékoli značky nebo čáry mohou být chybně považovány za odpověď

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

Než začnete
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Kdo zde obvykle bydlí?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi. Bližší informace o tom, koho zde zahrnout, najdete v přiloženém letáku

 Já, toto je moje trvalé bydliště nebo domov rodiny

 Členové rodiny včetně partnerů, dětí a kojenců narozených 21. března 2021 nebo před tímto datem

 Studenti anebo děti ve školním věku, které žijí během školního roku mimo domov

 Spolubydlící, nájemníci nebo podnájemníci

 Osoby, které obvykle žijí mimo území Spojeného království a momentálně pobývají na území Spojeného království na 
dobu 3 měsíce nebo více

 Osoby, které pracují mimo domov na území Spojeného království, nebo příslušníci ozbrojených sil, pokud je toto jejich 
trvalé bydliště nebo domov rodiny

 Osoby, které jsou dočasně mimo území Spojeného království na dobu méně než 12 měsíců

 Osoby s dočasným pobytem, které obvykle žijí ve Spojeném království, ale nemají zde žádnou jinou adresu, například 
příbuzní, známí

 Další osoby, které zde obvykle bydlí, včetně každého, kdo je dočasně mimo domov

 NEBO Nikdo zde obvykle nebydlí, například se jedná o druhou adresu nebo rekreační objekt 

H1

 POKRAČUJTE NA H4

Kolik osob zde obvykle žije včetně všech osob, které jste zahrnuli v otázce H1?H2

Při započtení pouze osob zahrnutých v otázce H4, kolik je zde návštěvníků přes noc z 21. března 2021 na  
22. března 2021?

 Nezapomeňte odpovědět na Otázky pro návštěvy na zadní straně (strana 32) pro tyto osoby

 Pokud zde obvykle nikdo nebydlí (přespávají zde pouze návštěvy)  POKRAČUJTE NA H7

Kromě všech osob zahrnutých v otázce H2, kdo další zde bude pobývat v noci ze dne 21. března 2021 na 
22. března 2021? Tyto osoby se počítají jako návštěva. Nezapomeňte zahrnout děti včetně kojenců.

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

 Osoby, které obvykle bydlí někde jinde na území Spojeném království, například přítel/přítelkyně, známí, příbuzní

 Osoby, které zde pobývají, protože je to jejich druhá adresa, například kvůli práci. Jejich trvalé bydliště nebo domov je 
někde jinde

 Osoby, které obvykle žijí mimo území Spojeného království a ve Spojeném království pobývají po dobu kratší než 3 měsíce

 Osoby, které jsou zde na dovolené

 NEBO nejsou zde žádné návštěvy, které zůstanou přes noc z 21. března 2021 na 22. března 2021 

H4

 POKRAČUJTE NA H6

Začněte u sebe a uveďte jména všech osob, které jsou započteny v otázce H2,  
včetně dětí, kojenců a podnájemníků.

 Pokud si některý člen této domácnosti vyžádal Individuální dotazník, zaškrtněte políčko vedle jeho 
jména a ponechte pro tuto osobu nevyplněné Otázky pro jednotlivce 1 až 51

Pokud je zde víc než 5 osob, vyplňte celý dotazník online nebo nás kontaktujte a požádejte o Pokračovací dotazník.

H3
Požádáno  

o Individuální 
dotazník?

Křestní jméno Příjmení
Vy  
(Osoba 1)

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

Osoba 5

H5

Otázky o domácnosti
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V jakém příbuzenském vztahu jsou mezi sebou členové této domácnosti? Pokud členové nejsou v příbuzenském 
vztahu, zaškrtněte políčko „Není v příbuzenském vztahu“.

 Za použití stejného pořadí jako v otázce H3 (strana 3) napište jména všech, kteří zde obvykle žijí, na začátek každého sloupce. 
Nezapomeňte zahrnout i děti včetně kojenců a osoby, které požádaly o Individuální dotazník

 Zaškrtněte políčko, z něhož bude patrný příbuzenský vztah každé osoby k ostatním členům této domácnosti
 Pokud zde obvykle nikdo nebydlí a nejsou zde žádné návštěvy,  

které zůstanou přes noc z 21. března 2021 na 22. března 2021  POKRAČUJTE NA H7

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 2 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 3 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 2 vůči Osobě:

ZADEJTE SEM 
JMÉNO OSOBY 1 STEJNĚ 

JAKO V OTÁZCE H3

POKUD ŽIJETE  
SÁM/SAMA, 

POKRAČUJTE NA H7

Jméno Osoby 1

Jméno Osoby 1

Příklad:
Zde je znázorněno, v jakém  
příbuzenském vztahu jsou  
mezi sebou členové domácnosti 
se 2 rodiči a 3 dětmi 

Tuto část 
NEVYPLŇUJTE

Poskytněte údaje 
o členech 
domácnosti 
v části 
NÍŽE

Jméno Osoby 2 Jméno Osoby 3

Jméno Osoby 2

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně  
polobratra nebo polosestry)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně polobratra 
nebo polosestry)

Nevlastní bratr nebo nevlastní sestra

Matka nebo otec

Nevlastní matka nebo nevlastní otec

Vnuk nebo vnučka

Dědeček nebo babička

Vztah – jiný

Není v příbuzenském vztahu  
(včetně dítěte v pěstounské péči)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně polobratra 
nebo polosestry)

Nevlastní bratr nebo nevlastní sestra

Matka nebo otec

Nevlastní matka nebo nevlastní otec

Vnuk nebo vnučka

Dědeček nebo babička

Vztah – jiný

Není v příbuzenském vztahu  
(včetně dítěte v pěstounské péči)

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

Otázky o domácnosti — pokračování
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Osoba 5 (James) je syn Osoby 1  
(Mary) a Osoby 2 (Robert) a bratr  
Osoby 3 (Alison) a Osoby 4  
(Stephen).

  Pokud je zde víc než  
5 osob, kontaktujte 
nás a vyžádejte si 
Pokračovací dotazník

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 3 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 4 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 5 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 5 vůči Osobě:

V jakém příbuzenském vztahu 
je Osoba 4 vůči Osobě:

Jméno Osoby 4 Jméno Osoby 5

Jméno Osoby 3 Jméno Osoby 4 Jméno Osoby 5

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně polobratra 
nebo polosestry)

Nevlastní bratr nebo nevlastní sestra

Matka nebo otec

Nevlastní matka nebo nevlastní otec

Vnuk nebo vnučka

Dědeček nebo babička

Vztah – jiný

Není v příbuzenském vztahu 
(včetně dítěte v pěstounské péči)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně  
polobratra nebo polosestry)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně  
polobratra nebo polosestry)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně  
polobratra nebo polosestry)

Manžel nebo manželka

Registrovaný partner nebo 
registrovaná partnerka

Partner nebo partnerka

Syn nebo dcera

Nevlastní dítě

Bratr nebo sestra (včetně polobratra 
nebo polosestry)

Nevlastní bratr nebo nevlastní sestra

Matka nebo otec

Nevlastní matka nebo nevlastní otec

Vnuk nebo vnučka

Dědeček nebo babička

Vztah – jiný

Není v příbuzenském vztahu (včetně 
dítěte v pěstounské péči)

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

Křestní jméno

Příjmení

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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Vlastní vaše domácnost toto ubytování,  
nebo si jej pronajímá?

 Zaškrtněte jen jedno políčko

 Vlastní zcela bez  
dluhů a zástavního práva

 Vlastní  
s hypotékou nebo půjčkou

 Zčásti vlastní a zčásti pronajímá (sdílené vlastnictví)

 Pronajímá (s příspěvkem na bydlení nebo bez něj)

 Žije zde bez povinnosti platit nájem

H12

 POKRAČUJTE NAH14

 POKRAČUJTE NAH14

Kdo je vaším bytným?

 Zaškrtněte jen jedno políčko

 Bytové sdružení na podporu sociálního bydlení, 
stavební bytové družstvo, charitativní společnost, 
registrovaný majitel sociálních bytů

 Obec nebo místní úřad

 Soukromý majitel nebo agentura pronajímající 
nemovitosti

 Zaměstnavatel člena domácnosti

 Příbuzný nebo známý člena domácnosti

 Jiné

H13

Kolik osobních aut nebo dodávek vlastní nebo 
mají k dispozici členové této domácnosti?

 Zahrňte všechna firemní auta nebo dodávky, které 
máte k dispozici pro soukromé používání

 Žádné

 1

 2

 3

 4

 5 nebo více, uveďte počet

H14

O jaký typ ubytování se jedná?

Celý dům nebo přízemní domek, který je:

 samostatně stojící

 půldomek

 řadový (včetně koncového)

Byt nebo mezonet – byt o dvou podlažích, který je:

 v bytovém domě, který byl postaven za tímto účelem,  
nebo v činžovním domě

 součástí přestavěného domu nebo domu společně 
užívaného více osobami (včetně obývacích ložnic)

  součástí jiné přestavěné budovy (například bývalé 
školy, bývalého kostela nebo skladu)

  v komerční budově (například v kancelářské budově, 
hotelu nebo nad obchodem)

Mobilní nebo dočasný objekt: 

 karavan nebo jiný mobilní nebo dočasný objekt

H7

Jsou všechny místnosti, včetně kuchyně,  
koupelny a WC, za dveřmi, které může  
používat pouze tato domácnost?

 Ano

 Ne, jednu nebo více místností sdílí s jinou domácností

H8

Kolik ložnic má k dispozici pouze  
tato domácnost?

 Počítejte všechny místnosti vybudované nebo 
přebudované pro využití jako ložnice

H9

Počet ložnic

Jaký typ ústředního topení je ve vašem bydlení?

  Zaškrtněte všechny platné odpovědi bez ohledu na to,  
zda toto topení využíváte

 Ústřední topení je centrální systém, který generuje 
teplo pro více místností

 Žádné ústřední topení

 Plynové topení s přípojkou k plynovodu

 Zásobník na plyn nebo plynová láhev

 Elektrické (včetně akumulačních kamen)

 Olejové

 Dřevo (například polena, odpadní dřevo nebo pelety)

 Pevná paliva (například uhlí)

 Obnovitelná energie (například solární tepelná 
čerpadla)

 Regionální nebo komunální rozvodná tepelná síť

 Jiné

H10

Pokud zde obvykle bydlí jedna nebo více osob

NEBO pokud zde obvykle nikdo nebydlí  
(přespávají zde pouze návštěvy)

 POKRAČUJTE NA  strana 32

NEBO pokud zde obvykle nikdo nebydlí a 
nejsou zde žádné návštěvy, které zůstanou přes 
noc z 21. března 2021 na 22. března 2021

 POKRAČUJTE NA  Prohlášení na přední straně

 POKRAČUJTE NAH12
H11

Otázky o domácnosti — pokračování
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S ohledem na osoby uvedené v otázce H3,  
jste Osoba 1?

 Ano

 Ne – v této části uveďte údaje o Osobě 1

P Pobýváte na jiné adrese déle než  30 dní v roce?

 Mohou to být oddělené nebo po sobě jdoucí dny

 Ne

 Ano, uveďte zde další adresu ve Spojeném království

 NEBO Ano, mimo území Spojeného království,  
uveďte stát

6

 POKRAČUJTE NA 8

Co je to za adresu?

 Adresa základny ozbrojených sil

 Jiná adresa, pracujete-li mimo domov

 Adresa bydliště studenta

 Adresa studenta během období vyučování

 Adresa jiného rodiče nebo poručníka

 Adresa partnera nebo partnerky

 Rekreační objekt

 Jiné

7

Kde obvykle bydlíte během školního roku?

 Na adrese uvedené na začátku tohoto dotazníku

 Na adrese uvedené v otázce 6

 Na jiné adrese

9

 POKRAČUJTE NA 51
 POKRAČUJTE NA 51

V které zemi jste se narodil/a?

 Anglie

 Wales

 Skotsko

 Severní Irsko

 Irská republika

 Jinde, napište současný název země

10
 POKRAČUJTE NA 13
 POKRAČUJTE NA 13
 POKRAČUJTE NA 13

 POKRAČUJTE NA 13

Jste dítě ve školním věku nebo student řádného  
denního studia?

 Ano  Ne

8

 POKRAČUJTE NA 10

S kým jste (byl/a) v manželství nebo registrovaném 
partnerství?

 S osobou opačného pohlaví

 S osobou stejného pohlaví

5

Jaký je váš rodinný stav, případně statut 
registrovaného partnerství ke dni 21. března 2021?

 Nikdy jsem nebyl/a ženatý/vdaná  
a nikdy jsem nevstoupil/a do   
registrovaného partnerství

 Ženatý/vdaná

 V registrovaném partnerství

 Žijeme odděleně, ale podle zákona stále ženatý/vdaná

 Žijeme odděleně, ale podle zákona stále v 
registrovaném partnerství

 Rozvedený/rozvedená

 Dříve v registrovaném partnerství, které je teď právně 
zrušeno

 Vdovec/vdova

 Pozůstalý partner po úmrtí druhého partnera 
v registrovaném partnerství

4

 POKRAČUJTE NA 6

Jak se jmenujete? (Osoba 1 jako v otázce H3)1

Jaké je vaše datum narození?2

Jaké je vaše pohlaví?

 Pokud je vám 16 let nebo více, bude následovat otázka 
o genderové identitě

 Žena

 Muž

3

Křestní jméno

Prostřední jméno(a)

Příjmení

Den Měsíc Rok

PSČ

Otázky pro jednotlivce — Osoba 1 začne tady
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Pokud jste se nenarodil/a ve Spojeném království, kdy 
jste sem naposled přijel/a k dlouhodobému pobytu?

 Nezahrnujte krátké cesty mimo území Spojeného království

  Pokud jste přijel/a  
před 21. březnem 2020

  Pokud jste přijel/a 21. března 2020  
nebo po tomto datu

11

 POKRAČUJTE NA 13

Jaká je vaše etnická skupina?

 Vyberte si jeden z oddílů od A do E a potom 
zaškrtněte jedno políčko, které nejlépe vystihuje vaši 
etnickou skupinu nebo původ

A  Běloch/Běloška

 Angličan/ka, Velšan/ka, Skot/ka, Severoir/ka nebo Brit/ka

 Ir/ka

 Cikán/ka nebo Irský kočovník / Irská kočovnice

 Rom/ka

 Jakýkoliv jiný bělošský původ, uveďte

B  Původ smíšený a složený z více etnických skupin

 Bělošská a černošská karibská

 Bělošská a černošská africká

 Bělošská a asijská

 Jakýkoliv jiný smíšený původ nebo složený z více 
etnických skupin, uveďte

C  Asiat/ka nebo Britský Asiat / Britská Asiatka

 Ind/ka

 Pákistánec/Pákistánka

 Bangladéšan/ka

 Číňan/ka

 Jakýkoliv jiný asijský původ, uveďte

D  Černošská, černošská britská, karibská nebo  
africká etnická skupina

 Karibská

 Africký původ, uveďte níže

 Jakýkoliv jiný černošský, černošský britský nebo 
karibský původ, uveďte

E  Jiná etnická skupina

 Arab/ka

 Jakákoliv jiná etnická skupina, uveďte

Včetně doby, kterou jste zde již strávil/a, jak dlouho 
byste chtěl/a zůstat ve Spojeném království?

 Méně než 12 měsíců

 12 měsíců nebo déle

12

Jak byste popsala/a svou národní identitu?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

 Brit/ka

 Angličan/ka

 Velšan/ka

 Skot/ka

 Severoir/ka

 Jiná, uveďte

Jaká byla před rokem vaše obvyklá adresa?

 Pokud jste před rokem neměl/a žádnou obvyklou 
adresu, uveďte adresu, na které jste pobýval/a

 

 Adresa na začátku tohoto dotazníku

 Adresa studenta během školního roku nebo 
internátní školy na území Spojeného království, 
uveďte adresu během školního roku

 Jiná adresa ve Spojeném království, uveďte níže

 NEBO ano, mimo území Spojeného království,  
uveďte stát

13

 POKRAČUJTE NA 12

Měsíc Rok

PSČ

14

15
Otázky pro jednotlivce — Osoba 1 pokračování
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Pokud je vám 16 let nebo více

Pokud je vám 15 let nebo méně
25  POKRAČUJTE NA 26

 POKRAČUJTE NA 51

Tato otázka  
je záměrně prázdná  POKRAČUJTE NA 18

17

Jaký je váš hlavní jazyk?

 Angličtina

 Jiný, uveďte (včetně znakové řeči)

18
 POKRAČUJTE NA 20

Jak dobře mluvíte anglicky?

Velmi dobře Dobře Špatně Vůbec ne

19

Jaké je vaše náboženské vyznání?

 Tato otázka je dobrovolná

 Bez vyznání

 Křesťanské (včetně katolického, protestantského a 
všech dalších křesťanských vyznání)

 Buddhistické

 Hinduistické

 Židovské

 Muslimské

 Sikhské

 Jakékoliv jiné vyznání, uveďte

16 Máte nějaké tělesné nebo duševní postižení  
nebo nemoci trvající nebo s prognózou trvání  
12 měsíců a déle?

 Ano

 Ne

22

 POKRAČUJTE NA 24

Omezují některá vaše postižení nebo nemoci vaši 
schopnost vykonávat běžné činnosti?

 Ano, hodně

 Ano, trochu

 Vůbec ne

23

Je vaše genderová identita stejná jako pohlaví 
zapsané v době narození?

 Tato otázka je dobrovolná

 Ano

 Ne, uveďte genderovou identitu

27

Která z následujících možností nejlépe vystihuje vaši 
sexuální orientaci?

 Tato otázka je dobrovolná

 Heterosexuální

 Homosexuální

 Bisexuální

 Jiná sexuální orientace, uveďte

26

Pečujete o někoho nebo poskytujete pomoc nebo 
podporu někomu, protože má dlouhodobé tělesné 
nebo duševní postižení nebo nemoc nebo problémy 
související se stářím?

 Nezahrnujte nic, co děláte v rámci svého placeného 
zaměstnání

 Ne

 Ano, 9 nebo méně hodin týdně

 Ano, 10 až 19 hodin týdně

 Ano, 20 až 34 hodin týdně

 Ano, 35 až 49 hodin týdně

 Ano, 50 nebo více hodin týdně

24

Jaké máte cestovní pasy?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

 Britský

 Irský

 Jiné, uveďte

 NEBO žádné

20

Jaký je váš celkový zdravotní stav?

Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný
21

Otázky pro jednotlivce — Osoba 1 pokračování
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Absolvoval/a jste nějaký učňovský program?

 Například obchodní, pokročilý, přípravný, moderní

 Ano  Ne

29

Dělal/a jste v uplynulých sedmi dnech následující?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

 Zahrňte jakoukoliv nahodilou nebo dočasnou práci, i 
kdyby trvala jen hodinu

 Pracoval/a jsem jako zaměstnanec

 Byl/a jsem osoba samostatně výdělečně  
činná nebo na volné noze

 Byl/a jsem nepřítomen/a v práci z důvodu  
nemoci, dovolené nebo dočasného  
propuštění ze zaměstnání

 Na mateřské  
nebo otcovské dovolené

 Vykonával/a jsem 
jiný typ placené práce

 NEBO žádné z výše uvedených

33

 POKRAČUJTE NA 39

 POKRAČUJTE NA 39

 POKRAČUJTE NA 39

 POKRAČUJTE NA 39
 POKRAČUJTE NA 39

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co 
jste vykonával/a v uplynulých sedmi dnech?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

 Byl/a jsem v důchodu (ať již jste dostával/a dávky, či nikoli)

 Studoval/a jsem

 Staral/a jsem se o domácnost nebo rodinu

 Byl/a jsem dlouhodobě nemocný/á nebo invalidní

 Jiné

34

Hledal/a jste aktivně během posledních čtyř týdnů 
nějakou placenou práci?

 Ano

 Ne

35

Pokud by teď bylo k dispozici nějaké zaměstnání,  
mohl/a byste začít pracovat během dvou týdnů?

 Ano

 Ne

36

Čekal/a jste v uplynulých sedmi dnech, že 
nastoupíte do již získaného zaměstnání?

 Ano

 Ne

37

Vykonával/a jste někdy placenou práci?

 Ano, v uplynulých 12 měsících

 Ano, ale ne v uplynulých 12 měsících

 Ne, nikdy jsem nepracoval/a

38

 POKRAČUJTE NA 51

Dosáhl/a jste kvalifikaci s titulem nebo vyšší?

 Například titul, přípravný kurz, HND nebo HNC,  
NVQ level 4 a vyšší (výuční list úrovně 4 a výše),  
učitelství nebo ošetřovatelství

 Ano  Ne

30

Sloužil/a jste v minulosti v Ozbrojených silách  
Spojeného království?

 Členové sloužící v současné době zaškrtnou „ne“

 Ano, v minulosti jsem sloužil/a aktivně v ozbrojených silách

 Ano, v minulosti jsem sloužil/a jako záloha v 
ozbrojených silách

 NEBO ne

32

Máte nějaké jiné dosažené kvalifikace?

 Zaškrtněte všechny platné odpovědi

Zkoušky GCSEs nebo ekvivalent

 Zkoušky GCSEs min. z 5 předmětů (A*–C, 9–4), zkoušky 
O levels (úspěšně složené) nebo CSEs (známka 1)

 Další zkoušky GCSEs, O levels nebo CSEs (jakékoli 
známky) nebo kurz Basic Skills

Zkoušky AS, A level nebo ekvivalent (maturita)

 Zkoušky A levels min. ze 2 předmětů, AS levels min. 
ze 4 předmětů

 Zkouška A level z 1 předmětu, AS levels ze 2–3 
předmětů

 Zkouška AS level z 1 předmětu

Zkouška NVQ nebo ekvivalent (výuční list)

 NVQ level 3, BTEC National, OND nebo ONC,  
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

NEBO jiná či žádná kvalifikace

 Nějaké jiné kvalifikace neznámého ekvivalentu

 Bez kvalifikace

31

Další otázky se týkají vašich kvalifikací.

 Uveďte všechny kvalifikace, kterých jste dosáhl/a 
v Anglii, Walesu nebo jinde ve světě včetně jejich 
ekvivalentů, i když je nyní nepoužíváte

28

Odpovězte na zbývající otázky týkající se vašeho 
hlavního zaměstnání, nebo pokud nepracujete,  
vašeho posledního hlavního zaměstnání.
 Vaše hlavní zaměstnání je práce, kterou obvykle 
vykonáváte (vykonával/a jste) nejvíce hodin

39

Otázky pro jednotlivce — Osoba 1 pokračování
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Jaký je (byl) váš zaměstnanecký status  
v hlavním zaměstnání?

 Zaměstnanec

 Osoba samostatně výdělečně činná nebo na volné noze  
bez zaměstnanců

 Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

40

Kolik hodin týdně obvykle pracujete  
v hlavním zaměstnání?
 Zahrňte placené i neplacené přesčasy

0 až 15 16 až 30 31 až 48 49 nebo déle

47

Kde převážně pracujete?

 Na pracovišti nebo ohlašuji se v depu

 Doma nebo z domova

 Konstrukce na moři

 Nemám stálé pracoviště

49

 POKRAČUJTE NA 51
 POKRAČUJTE NA 51

 POKRAČUJTE NA 51

Jaká je adresa vašeho pracoviště nebo depa?50

Jak obvykle jezdíte do práce?

 Zaškrtněte jedno políčko u dopravního prostředku, jímž 
cestujete nejdelší vzdálenost své obvyklé cesty do práce

 Většinou pracuji doma nebo z domova

 Podzemní dráha, metro, lehká městská železnice, tramvaj

 Vlak

 Autobus, minibus nebo dálkový autobus

 Taxi

 Motocykl, skútr nebo moped

 Řidič auta nebo dodávky

 Jezdím jako spolujezdec v autě nebo dodávce

 Jízdní kolo

 Chodím pěšky

 Jiné

48

Jaký je (byl) název organizace nebo firmy,  
u které pracujete (pracoval/a jste)?

 Pokud jste (byl/a jste) osobou samostatně výdělečně 
činnou (OSVČ) ve své vlastní firmě, uveďte název firmy

 NEBO žádná organizace nebo pracuji (pracoval/a 
jsem) pro soukromou osobu

41

Jaký je (byl) úplný název vaší pracovní pozice?

 Například prodavač (RETAIL ASSISTANT), uklízečka kanceláře 
(OFFICE CLEANER), obvodní sestra (DISTRICT NURSE), učitel na 
základní škole (PRIMARY SCHOOL TEACHER).

 Neuvádějte třídu ani platové rozmezí

42

Stručně popište, co děláte (dělal/a jste) v rámci  
hlavního zaměstnání.

43

Dohlížíte (dohlížel/a jste) denně na práci dalších 
zaměstnanců?

 Ano  Ne

45

Jaká je (byla) hlavní činnost vaší organizace,  
firmy nebo soukromého podnikání?

 Například prodej oděvů (CLOTHING RETAIL), všeobecná 
nemocnice (GENERAL HOSPITAL), základní vzdělávání (PRIMARY 
EDUCATION), velkoprodej potravin (FOOD WHOLESALE).

  Pokud jste (byl/a jste) státní zaměstnanec, napište  
CIVIL SERVICE

 Pokud jste (byl/a jste) úředníkem místní samosprávy, 
uveďte LOCAL GOVERNMENT a uveďte název vašeho 
oddělení v rámci místního úřadu

44

Pokud jste minulý  
týden měl/a práci
Pokud jste minulý týden     
byl/a dočasně mimo práci
Pokud jste minulý  
týden neměl/a práci

46  POKRAČUJTE NA 47
 POKRAČUJTE NA 47

 POKRAČUJTE NA 51

Pro osobu 1 již nejsou žádné další otázky.
 POKRAČUJTE NA otázky pro Osobu 2

NEBO pokud nejsou žádné další osoby v této domácnosti,

 POKRAČUJTE NA Otázky pro návštěvy na zadní straně

NEBO pokud v domácnosti nejsou žádné návštěvy,  
které zůstanou na noc

 POKRAČUJTE NA Prohlášení na přední straně

51

PSČ

Otázky pro jednotlivce — Osoba 1 pokračování
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Kolik návštěvníků jste zahrnuli do otázky H5?

 Jeden až tři – odpovězte na otázky V1 až V4 níže pro každého návštěvníka

 Čtyři nebo více – odpovězte na otázky V1 až V4 níže pro první tři návštěvníky, potom jděte na www.census.gov.uk 
nebo zavolejte na 0800 141 2021 a vyžádejte si Pokračovací dotazník

Jak se tato osoba jmenuje?V1

Jak se tato osoba jmenuje?V1

Jak se tato osoba jmenuje?V1

Jaká je obvyklá adresa této osoby ve Spojeném království?

 NEBO mimo území Spojeného království, uveďte stát

V4

Jaká je obvyklá adresa této osoby ve Spojeném království?

 Stejná adresa jako u Návštěvy A

 NEBO mimo území Spojeného království, uveďte stát

V4

Jaká je obvyklá adresa této osoby ve Spojeném království?

 Stejná adresa jako u Návštěvy A

 NEBO mimo území Spojeného království, uveďte stát

V4

Jaké je datum narození této osoby?V2

Jaké je datum narození této osoby?V2

Jaké je datum narození této osoby?V2

Jaké je pohlaví této osoby?

 Žena  Muž

V3

Jaké je pohlaví této osoby?

 Žena  Muž

V3

Jaké je pohlaví této osoby?

 Žena  Muž

V3

Návštěva A

Návštěva B

Návštěva C

Nyní  POKRAČUJTE NA Prohlášení na přední straně

Křestní jméno

Křestní jméno

Křestní jméno

Příjmení

Příjmení

Příjmení

Den Měsíc Rok

Den Měsíc Rok

Den Měsíc Rok

PSČ

PSČ

PSČ

V
Otázky pro návštěvy



xv

Sčítání lidu 2021: Jak jsou použity vaše informace při zachování 
vašeho soukromí

Britský Národní statistický úřad (ONS) shromažďuje a používá údaje z dotazníku 
k sestavení podrobného obrazu naší společnosti. Statistiky vzešlé ze sčítání lidu v Anglii 
a Walesu umožňují vládě a orgánům místní samosprávy plánovat a financovat místní 
služby, jako je školství, ordinace lékařů a údržba silnic. Dovoluje nám to britský zákon  
(o sčítání lidu z roku 1920). Sčítání lidu je povinné; neposkytnutí informací nebo 
poskytnutí nepravdivých informací je trestným činem. Může to vést k trestnímu 
stíhání. Můžeme zaznamenávat informace o majetku či osobách za účelem ochrany 
respondentů a tazatelů. Budeme shromažďovat informace o tom, jak lidé vyplňují 
dotazníky na internetu, abychom mohli zlepšit své online služby.

Kdo má k těmto informacím přístup?
Se sčítáním lidu nám budou pomáhat externí poskytovatelé, kteří budou jednat podle 
našich pokynů. Některé údaje mohou být následně zpřístupněny akreditovaným 
výzkumným pracovníkům tam, kde je to zákonné a přináší to jasnou hodnotu pro 
veřejnost. Lidé nebudou v našich statistikách ani jiných průzkumech identifikováni. 
Bližší informace najdete na webových stránkách ONS. 

Jak dlouho jsou uchovávány osobní údaje?
Uchováváme minimální množství osobních údajů potřebných k naplnění účelu, 
ke kterému byly původně shromážděny. Osobní údaje podle potřeby vymažeme 
nebo zanonymizujeme. Datové soubory odpovědí ze sčítání lidu budeme uchovávat 
a spravovat pro Národní archivy po dobu 100 let. 

Vaše práva
Máte zákonná práva vyžádat si přístup k uchovávaným informacím od kteréhokoli 
správce, který má v držení vaše osobní údaje; požádat je o opravu nesprávných údajů; 
a nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů. Můžete mít rovněž právo požádat 
správce o vymazání jakýchkoli údajů, které o vás případně uchovává; o zastavení 
zpracování vašich osobních údajů; a o předání jakýchkoli uchovávaných informací o vás 
jinému správci. Nemusíme vám vyhovět v případě, že údaje uchováváme pouze pro 
statistické účely. Pokud si jako subjekt údajů přejete využít některá z těchto zákonných 
práv, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Kontakty:
Správce údajů: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census Customer 
Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, Fareham, 
Hampshire, PO15 5RR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ONS: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk 
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR 

Úřad komisaře pro informace: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk Information 
Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
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