Americká 21
120 00 Praha 2
tel: 222 511 221
fax: 222 512 800

Muţi a ţeny v ČR:
ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy – 2. část
(GGS: Generations and Gender Survey)
Pokyn pro vyplňování:
Vybranou odpověď vždy zakroužkujte nebo vepište, co možná nejpodrobněji,
do příslušného rámečku. Odpovězte, prosím, na všechny otázky.

Plodnost
K601A
Jste ţena ve věku 50 let
a vyšším?
1. ANO
PŘEJDĚTE NA OT.631 STR. 7
2. NE
POKRAČUJTE OT. K601B

601.

K601B
Jste muţ, který má
v současnosti partnerku ve
věku 50 let a vyšším?
1. ANO
PŘEJDĚTE NA OT. 631 STR.7
2. NE
POKRAČUJTE OT. 601

Měl/a jste někdy sexuální poměr s osobou opačného pohlaví?
1. Ano
POKRAČUJTE OT. 602
2. Ne
PŘEJDĚTE NA OT. 622 STR. 5

 Současné těhotenství

Nyní bude následovat několik otázek ohledně těhotenství a rodičovství.
Otázka pro ţenu:
602. Jste
v současnosti
těhotná?

Otázka pro muţe,
který má partnerku
602. Je Vaše
partnerka/manţelka
v současnosti
těhotná?

Otázka pro muţe
bez partnerky
602. Víte o nějaké
ţeně, která je s Vámi
v současnosti
těhotná?

1. Ano
POKRAČUJTE OT. 603
2. Ne
PŘEJDĚTE NA OT. 611 STR. 3
3. Moţná, ještě nevím
PŘEJDĚTE NA OT. 611 STR. 3
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603. Ve kterém měsíci a roce by se
dítě mělo narodit?
Měsíc
Rok 2005 2006
604.
Pro ţeny: Ještě neţ jste otěhotněla,
chtěla jste mít (další) dítě?

605. Toto těhotenství nastalo dříve
neţ jste očekával/a, později neţ
jste očekával/a, nebo přibliţně ve
správné době?
Dříve
Později
Přibliţně ve správné době

1.
2.
3.

Pro muţe: Ještě neţ Vaše partnerka
otěhotněla, chtěl jste mít (další)
dítě?

606. Páry se ne vţdycky shodují
v pocitech ohledně počtu či
časování narození dětí. Chtěl/a
Váš/e partner/ka (další) dítě
předtím, neţ (jste) otěhotněla?

1. ano
POKRAČUJTE OT. 605
2. ne PŘEJDĚTE NA OT. 606
3. nevím POKRAČUJTE OT. 605

1. Ano
2. Ne
3. Partner/ka si nebyl/a jistý/á
97. Nevím

607. Pouţil/a jste Vy nebo Váš/e partner/ka některou z metod, která
pomohla k otěhotnění?
Označte, prosím, všechny metody, které jste pouţili.
1. uţívání léků
2. metody sledování (časování) ovulace
3. mimotělní oplodnění „ve zkumavce“ (IVF) nebo oplodnění mikromanipulační metodou (ICSI intracytoplaz-matická injekce spermie do vajíčka)
4. operace
5. nitroděloţní oplodnění spermiemi partnera nebo dárce
6. jiné léčení
0. nepouţili jsme ţádnou z metod
PŘEJDĚTE NA OT. 609
608. Ve kterém měsíci a roce jste poprvé pouţili nějakou metodu, která
Vám (Vaší partnerce) měla pomoci v nejbliţší době otěhotnět?

Měsíc

Rok

PŘEJDĚTE NA OT. 630 NA STRANĚ 7.

609. Pouţíval/a jste Vy nebo Váš/e partner/ka některý ze způsobů
k zabránění současnému těhotenství?
Prosím, označte všechny způsoby, které jste pouţili.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kondom
hormonální antikoncepce, pilulka
nitroděloţní tělísko
pesar
membrána/ pěna/ gel /houba
injekce
implantát
Persona: symptotermální nebo hormonální metoda plodných a
neplodných dnů (PPR) Metody využívající stanovování hormonálních hladin je
metoda přirozené antikoncepce založená na stanovování hormonálních hladin (většinou
luteinizačního hormonu) v moči ženy.

9. postkoncepční pilulka
10. přerušovaná souloţ
11. Kalendářová Ogino-Knausova metoda zaloţená na stanovení plodných
a neplodných dnů (periodická abstinence, rytmy, bezpečné období)
odpověď 1 aţ 11
PŘEJDĚTE NA OT. 630 NA STRANĚ 7.
0. neuplatnili jsme ţádný ze způsobů
POKRAČUJTE OT. 610
610. Ve kterém měsíci a roce jste naposledy pouţili některý ze způsobů
zabránění nechtěnému těhotenství?
Měsíc

Rok

PŘEJDĚTE K OTÁZCE 630 NA STRANĚ 7.

 Schopnost mít děti
611. Chcete Vy sám/a nyní mít (další) dítě?
1. Ano
2. Ne
3. Nevím
612. Někteří lidé nemohou mít děti ze zdravotních důvodů. Pokud je
Vám známo, můţete Vy osobně, čistě ze zdravotního hlediska,
mít (další) dítě?
1. určitě nemohu
2. pravděpodobně ne
3. pravděpodobně ano
4. určitě mohu
97. nevím
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POKRAČUJTE OT. 613A
POKRAČUJTE OT. 613A
PŘEJDĚTE NA OT. 615
PŘEJDĚTE NA OT. 615
PŘEJDĚTE NA OT. 615

3

613a. Podstoupil/a jste sterilizaci
nebo nějakou operaci, která Vám
neumoţňuje mít dítě?
1. Ano→ POKRAČUJTE OT. 613B.
2. Ne
PŘEJDĚTE NA OT. 614
613b. Ve kterém měsíci a roce jste
tuto operaci podstoupil/a?
Měsíc
Rok

617.a. Podstoupil/a Váš/e
současný/á partner/ka někdy
sterilizaci nebo nějakou operaci,
která mu/jí neumoţňuje mít dítě?
1. Ano
2. Ne

POKRAČUJTE OT. 617B
PŘEJDĚTE NA OT. 618

617.b. Ve kterém měsíci a roce
tuto operaci podstoupil/a?
Měsíc

PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 615.

Rok

614. Ve kterém měsíci a roce jste
zjistil/a, ţe (pravděpodobně)
nemůţete mít (další) dítě?

618. Pouţíváte Vy nebo Váš/e
partner/ka některou z metod, která
by Vám (Vaší partnerce) pomohla
otěhotnět? Označte, prosím,
všechny metody, které pouţíváte.

Měsíc
Rok
615. Páry se ne vţdycky shodují
v názoru na počet dětí a kdy je
mít. Chce Váš/e partner/ka nyní
mít (další) dítě?
1. ano
2. ne
3. partner(ka) si není jistý(á)
4. nemám partnera
POKR. OT. 622
97. nevím
616. Myslíte, ţe ze zdravotního
hlediska by Váš/e současný/á
partner/ka mohl/a mít vlastní dítě /
děti?
1. určitě nemohl/a
POKR. OT. 617A
2. pravděpodobně ne POKR.OT.617A
3. pravděpodobně ano POKR. OT.618
4. určitě mohl/a
POKR. OT. 618
97. nevím
POKR. OT. 618
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1. uţívání léků
2. metody sledování (časování)
ovulace
3. mimotělní oplodnění „ve
zkumavce“ (IVF) nebo oplodnění
mikromanipulační metodou
(ICSI intracytoplazmatická injekce spermie
do vajíčka)

4. operace
5. nitroděloţní oplodnění spermiemi
partnera nebo dárce
6. jiné léčení
0. nepouţíváme ţádnou z metod
PŘEJDĚTE NA OT. 620

619. Ve kterém měsíci a roce jste
poprvé pouţili nějakou metodu,
která by Vám (Vaší partnerce)
pomohla v nejbliţší době
otěhotnět?
Měsíc

PŘEJDĚTE
NA OT. 622

Rok
4

POKUD VY ANI VÁŠ/E PARTNER/KA ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ URČITĚ
NEMŮŢETE MÍT DĚTI, PŘEJDĚTE NA OT. 623

620. Pouţíváte Vy nebo Váš/e partnerka nyní některou z metod ochrany
před otěhotněním? Prosím, označte všechny metody, které pouţíváte.
1. kondom
2. hormonální antikoncepce, pilulka
3. nitroděloţní tělísko
4. pesar
5. membrána/ pěna/ gel /houba
6. injekce
7. implantát
8. Persona: symptotermální nebo hormonální metoda plodných
a neplodných dnů (PPR) Metody využívající stanovování hormonálních hladin je
metoda přirozené antikoncepce založená na stanovování hormonálních hladin (většinou
luteinizačního hormonu) v moči ženy.

9. postkoncepční pilulka
10. přerušovaná souloţ
11. kalendářová Ogino-Knausova metoda zaloţená na stanovení plodných a
neplodných dnů (periodická abstinence, rytmy, bezpečné období)
odpověď 1 aţ 11
PŘEJDĚTE NA OT. 622
0. neuplatňujeme ţádný ze způsobů
POKRAČUJTE OT. 621
621. Ve kterém měsíci a roce jste naposledy pouţili nějakou metodu
ochrany před nechtěným otěhotněním?
Měsíc



Rok

Plány mít děti

622. Máte v úmyslu mít (další) dítě
v nejbliţších 3 letech?
1.
2.
3.
4.

určitě ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
určitě ano

pěstounskou péči v nejbliţších 3
letech? Není myšlena adopce na
dálku.
1.
2.
3.
4.

určitě ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
určitě ano

623. Máte v úmyslu adoptovat
dítě, podat ţádost o adopci nebo
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624. Za předpokladu, ţe nebudete mít (další) dítě v nejbliţších 3 letech,
zamýšlíte mít ještě někdy (další) dítě?
1.
2.
3.
4.

určitě ne
PŘEJDĚTE NA OT. 627
pravděpodobně ne
PŘEJDĚTE NA OT. 626
pravděpodobně ano
POKRAČUJTE OT. 625
určitě ano
POKRAČUJTE OT. 625

625. Přál/a byste si, aby Vaše
první/další dítě byl chlapec nebo
děvče?

626. Kolik dalších dětí ještě
chcete mít?

1. chlapec
2. děvče
3. na tom nezáleţí

dětí

627. Nyní předpokládejme, ţe byste měl/a (další) dítě v nejbliţších
3 letech. Mohl/a byste uvést, jaký myslíte, ţe by to mělo vliv na různé
aspekty Vašeho ţivota?
V KAŢDÉM ŘÁDKU OZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.
mnohem
lepší

lepší

ani lepší,
ani horší

horší

mnohem
horší

netýká se

Pokud byste v nejbliţších 3
letech měl/a (další) dítě, bylo
by to lepší nebo horší pro...
a. ... moţnost dělat si, co chcete

1

2

3

4

5

99

b. ... Váš profesní ţivot

1

2

3

4

5

99

c. ... Vaši finanční situaci

1

2

3

4

5

99

d. ... Váš sexuální ţivot

1

2

3

4

5

99

e. ... to, co si o Vás myslí lidé kolem
Vás

1

2

3

4

5

99

f. ... radost a uspokojení ze ţivota

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

i. ... péči a zajištění ve stáří

1

2

3

4

5

99

j. ... jistotu ve Vašem ţivotě

1

2

3

4

5

99

k. ... vztah mezi Vámi a Vašimi
rodiči

1

2

3

4

5

99

g. ... vztah mezi Vámi a Vaším
partnerem (partnerkou)
h. ... profesní ţivot Vašeho partnera
(Vaší partnerky)
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vůbec ne

částečně

hodně

velmi
mnoho

nebo nemít (další) dítě v nejbliţších
3 letech záleţelo na následujících
okolnostech?

netýká se

628. Do jaké míry by rozhodnutí zda mít

a. ... Vaší finanční situaci

1

2

3

4

99

b. ... Vaší práci

1

2

3

4

99

c. ... Vašich bytových podmínkách

1

2

3

4

99

d. ... Vašem zdraví

1

2

3

4

99

e. ... vhodném partnerovi

1

2

3

4

99

f. ... zaměstnání Vašeho/Vaší partnera/ky

1

2

3

4

99

g. ... zdraví Vašeho/Vaší partnera/ky

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

V KAŢDÉM ŘÁDKU OZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

h. ... dostupnosti péče o děti (jesle, mateř. školy
apod.)
i. ... Vašich moţnostech nastoupit na mateřskou
/ rodičovskou dovolenou

NA OTÁZKU 630 ODPOVÍDAJÍ POUZE
TĚHOTNÉ ŢENY A TI MUŢI, JEJICHŢ
PARTNERKA JE TĚHOTNÁ.

630. Bez ohledu na Vaše
současné těhotenství, kolik
dalších dětí ještě chcete mít?
dětí
V01/05 GGS

nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

netýká se

a. Většina Vašich přátel se domnívá, ţe
byste měli mít (další) dítě
b. Vaši rodiče se domnívají, ţe byste měli
mít (další) dítě
c. Většina Vašich příbuzných se domnívá,
ţe byste měli mít (další) dítě
PŘEJDĚTE NA OT. 701.

ani souhlas,
ani nesouhlas

V KAŢDÉM ŘÁDKU OZNAČTE JEDNU
ODPOVĚĎ.

souhlasím

Zde jsou výroky o tom, co si jiní lidé
mohou myslet o Vašem rozhodnutí mít
(další) dítě v nejbliţších 3 letech.
Označte, prosím, nakolik s těmito výroky
souhlasíte či nesouhlasíte.

rozhodně
souhlasím

629. Ačkoliv můţete mít pocit, ţe rozhodnutí mít (další) dítě je
rozhodnutím Vaším a Vašeho partnera (Vaší partnerky), je
pravděpodobné, ţe lidé ve Vašem okolí na to mají svůj názor.

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

631. Máte v úmyslu adoptovat
dítě, podat ţádost o adopci nebo
o pěstounskou péči v nejbliţších
3 letech?
1. určitě ne
2. pravděpodobně ne
3. pravděpodobně ano
4. určitě ano
7

Zdraví a duševní pohoda


Zdravotní stav obecně



Osobní péče

701. Jak byste celkově
ohodnotil/a svůj zdravotní stav?
1. velmi dobrý
2. dobrý
3. uspokojivý
4. špatný
5. velmi špatný

704. Potřebujete pravidelně
pomoc při péči o vlastní osobu,
např. při stravování, vstávání,
oblékání, osobní hygieně?

702. a. Trpíte nějakým
dlouhodobým nebo chronickým
onemocněním?
1. Ano→ POKRAČUJTE OT 702B
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 703A

705. Byl/a Vám poskytnuta
v posledních 12 měsících odborná
péče od státní nebo soukromé
organizace? ODPOVĚDI 1,2,3

702. b. Jak dlouho trpíte tímto
dlouhodobým či chronickým
onemocněním?
1. méně neţ 6 měsíců
2. 6 měsíců aţ 1 rok
3. 1 rok aţ 5 let
4. 5 aţ 10 let
5. 10 a více let

1. ano, od státní, veřejné organizace
(např. obce)
2. ano, od soukromé organizace
3. ano, od charitativní organizace
(včetně církevní)
4. ano, ale nevím přesně typ
organizace
5. ne

1. Ano→ POKRAČUJTE OT. 705
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 710
STR.10

MOHOU BÝT VYBRÁNY ZÁROVEŇ.

703. a. Jsou nějakým způsobem
omezeny Vaše běţné kaţdodenní
aktivity z důvodu zdravotních
(fyzických nebo psychických)
problémů nebo invalidity?
1. Ano→ POKRAČUJTE OT 703B
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 704
703.b. Jak dlouho trvají tyto
problémy?
1. méně neţ 6 měsíců
2. 6 měsíců aţ 1 rok
3. 1 rok aţ 5 let
4. 5 aţ 10 let
5. 10 a více let
V01/05 GGS
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Seznam osob(pro následující otázky
1. partner/ka,
7. dcera
16. jiný příbuzný
manţel/ka
8. nevlastní syn
17. přítel, známý,
2. matka
9. nevlastní dcera
soused, kolega
3. otec
10. babička
18. jiná osoba
4. matka partnera/ky,
11. dědeček
19. instituce či
manţela/ky
12. vnučka
organizace
5. otec partnera/ky,
13. vnuk
manţela/ky
14. sestra
6. syn
15. bratr
Vzor vyplnění
Osoby, které Vám pomohly
1
2
3
4
5
707. Kdo Vám tuto pomoc
poskytl?
Zapište číslo ze
2
10
15
16
18
„Seznamu osob“
ZAZNAMENEJTE
MAXIMÁLNĚ 5 OSOB.
708. Ţil/a v té době dotyčný/á ve
1 – Ano
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
stejné domácnosti jako Vy?
2 – Ne
709. Dostal/a dotyčný/á (např. Váš
1 – Ano
partner, otec apod.) zaplaceno za
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 – Ne
tuto pomoc?

706. Byl/a Vám poskytnuta v posledních 12 měsících podobná pomoc
od osob, které se pečovatelské sluţbě nevěnují profesionálně?
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 707

2.

Ne → PŘEJDĚTE K OT. 710
Osoby, které Vám pomohly
1
2
3
4
5

707. Kdo Vám tuto pomoc
poskytl?
ZAZNAMENEJTE MAX. 5 OSOB.
708. Ţil/a v té době dotyčný/á ve
stejné domácnosti jako Vy?
709. Dostal/a dotyčný/á (např. Váš
partner, otec apod.) zaplaceno za
tuto pomoc?

V01/05 GGS

Zapište
číslo ze
„Seznamu
osob“
1 – Ano
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 – Ne
1 – Ano
2 – Ne

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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710. Poskytoval/a jste Vy někomu v posledních 12 měsících
pravidelnou pomoc při stravování, vstávání, oblékání, osobní hygieně
apod.? Nezahrnujte, prosím, případnou péči věnovanou malým dětem.
Pokud je pečovatelská sluţba vaším zaměstnáním, uveďte pouze
pomoc poskytovanou mimo toto zaměstnání.
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 711

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 713
Osoby, kterým jste pomohl/a

1

711. Komu jste tuto pomoc
poskytl/a?
ZAZNAMENEJTE MAX. 5 OSOB.
712. Ţil/a v té době dotyčný/á ve
stejné domácnosti jako Vy?



2
3
4
5
Zapište
číslo ze
„Seznamu
osob“
1 – Ano
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 – Ne

Psychická podpora

713. Mluvil/a jste v posledních 12 měsících s někým o Vašich osobních
záţitcích a pocitech?
1. Ano→ POKRAČUJTE OT. 714
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 716
Osoby, se kterými jste mluvil/a

714. S kým jste o daných
záleţitostec mluvil/a?
ZAZNAMENEJTE MAX. 5 OSOB.
715. Ţil/a jste v té době ve stejné
domácnosti jako tato osoba?

1
2
3
4
5
Zapište
číslo ze
„Seznamu
osob“
1 – Ano
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 – Ne

716. Mluvil někdo s Vámi o svých osobních záţitcích a pocitech
v posledních 12 měsících?
1. Ano→ POKRAČUJTE OT. 717

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 719
Osoby, které s Vámi mluvily

1

717. Kdo byla tato osoba?
ZAZNAMENEJTE MAX. 5 OSOB.
718. Ţil/a jste v té době ve stejné
domácnosti jako tato osoba?
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2
3
4
5
Zapište
číslo ze
„Seznamu
osob“
1 – Ano
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 – Ne
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Míra rozhodování

719. Do jaké míry se domníváte, ţe budete moci v nejbliţších 3 letech
rozhodovat o následujících oblastech Vašeho ţivota?
vůbec
ne
1

částečně
2

hodně
3

velmi
mnoho
4

netýká
se
99

b. ... o Vaší práci

1

2

3

4

99

c. ... o Vaší bytové situaci

1

2

3

4

99

d. ... o Vašem zdraví

1

2

3

4

99

e. ... o Vašem rodinném ţivotě

1

2

3

4

99

a. ... o Vaší finanční situaci

nynějších ţivotních zkušeností. Pro kaţdý výrok, prosím,
uveďte, do jaké míry se Vás poslední dobou týkaly.

částečně

ne

Duševní pohoda

ano



a. Je spousta lidí, na které se mohu v případě potíţí obrátit.

1

2

3

b. Zaţívám pocit prázdnoty, marnosti.

1

2

3

c. Chybí mi kontakt s lidmi.

1

2

3

d. Znám mnoho lidí, na které se mohu naprosto spolehnout.

1

2

3

e. Často se cítím odmítnutý/á.

1

2

3

f. Znám dost lidí, kteří jsou mi blízcí.

1

2

3

často

většinou
nebo
neustále

a. Měl/a jsem pocit, ţe se nemohu zbavit
sklíčenosti, ani s pomocí rodiny či přátel.
b. Měl/a jsem depresi.

někdy

721. Označte, prosím, jak často Vás
v uplynulém týdnu provázely následující
pocity?
V minulém týdnu …

zřídka
nebo nikdy

720. Nyní si přečtěte šest výroků týkajících se Vašich

1

2

3

4

1

2

3

4

c. Měl/a jsem pocit, ţe můj ţivot je neúspěšný.

1

2

3

4

d. Měl/a jsem pocit strachu.

1

2

3

4

e. Cítil/a jsem se osamělý/á.

1

2

3

4

f. Občas mi bylo do pláče.

1

2

3

4

g. Byl/a jsem smutný/á.

1

2

3

4
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onámka: děleny podle vašeho
Vaše ekonomická aktivita a příjmy
ekonomického statutu)
801. Nyní bude následovat několik otázek týkajících se Vašeho
současného zaměstnání a běţných denních aktivit. Dříve v rozhovoru
jste uvedl/a, ţe jste...
1. zaměstnanec, osoba samostatně
výdělečně činná

→ PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED 832, STR.17

2. pomáhající člen rodiny

→ PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED 832, STR.17

3. nezaměstnaný

→ PŘEJDĚTE K OT. 808, STR.14

4. student, ţák ve škole
nebo profesní přípravě (učeň)
5. starobní důchodce (zahrnuje i
pracující důchodce)
6. na mateřské nebo rodičovské
dovolené nebo pobíráte
rodičovský příspěvek
7. invalidní důchodce (také
výdělečně činný)

→ PŘEJDĚTE K OT. 812, STR.14
→ PŘEJDĚTE K OT. 816, STR.15

→ POKRAČUJTE OT. 802

→ PŘEJDĚTE K OT. 820, STR.15

8. v domácnosti

→ PŘEJDĚTE K OT. 822, STR.15

10. jiné

→ PŘEJDĚTE K OT. 831, STR.17

Otázky pro ty, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské
dovolené nebo pobírají rodičovský příspěvek



802. Jste na mateřské nebo na rodičovské dovolené nebo pobíráte
rodičovský příspěvek?
1. na mateřské dovolené (mateřská dovolená trvá 28 týdnů, obvykle do
6 měsíců věku dítěte)

2. na rodičovské dovolené (trvá po mateřské dovolené do 3 let věku dítěte)
3. čtvrtý a další rok pobírání rodičovského příspěvku → PŘEJDĚTE K OT. 805A
803. Od kterého měsíce a roku jste na této dovolené?
Měsíc

V01/05 GGS

Rok
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804. Jak jste spokojený/á s ţivotem na mateřské/rodičovské dovolené?
Pomocí této stupnice vyberte, prosím, jednu variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
805.a Vykonával/a jste během týdne končícího minulou nedělí
placenou práci , buď jako zaměstnanec nebo samostatně podnikající?
1. Ano
2. Ne
805.b Pokud jste někdy během rodičovské dovolené / pobírání
rodičovského příspěvku pracoval/a (za mzdu či jinou peněţní odměnu)
nebo samostatně podnikal/a, jaký byl (je) Váš pracovní úvazek?
1.
2.
3.
4.
5.

Částečný úvazek: počet hodin týdně__________
Plný úvazek
Neměl/a jsem stálé zaměstnání, pouze příleţitostné výdělky
Vůbec jsem nepracoval/a
Samostatně jsem podnikal/a (podnikám)

806. Máte moţnost vrátit se do svého zaměstnání po skončení Vaší
nynější mateřské/rodičovské dovolené, případně po skončení nároku
na rodičovský příspěvek?
1. Ano → PŘEJDĚTE K OT. 807A
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 807B
3. Před nástupem na mateřskou/ rodičovskou dovolenou jsem
nepracoval/a → PŘEJDĚTE K OT. 864 STR. 23
807. a. Máte v úmyslu vrátit se do
svého zaměstnání po skončení Vaší
nynější dovolené?
1.
2.
3.
4.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano

PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OTÁZKOU
832. STR.17

V01/05 GGS

807.b. Chtěl/a byste se vrátit do
svého zaměstnání po skončení
Vaší nynější dovolené?
1. ano
2. ne
3. nejsem si jistý/á
PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED
OTÁZKOU 832. STR.17
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Otázky pro nezaměstnané



808. Ve kterém měsíci a roce jste se stal/a nezaměstnaným?
Měsíc

Rok

809. Jak jste jako nezaměstnaný/á spokojený/á? Vyberte, prosím, jednu
variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
810. Máte v úmyslu v nejbliţších 3
letech nastoupit do zaměstnání
nebo začít podnikat?
1.
2.
3.
4.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano

811. Byl/a jste zaměstnaný/á
případně jste podnikal/a
bezprostředně předtím, neţ jste
se stal/a nezaměstnaným?
1. Ano → PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED
2.

OT. 828, STR.16
Ne → PŘEJDĚTE K OT. 831, STR.17

Otázky pro studenty, ţáky a v profesní přípravě



812. Od kterého měsíce a roku studujete na dané škole, učilišti apod.?
Měsíc

Rok

813. Jak jste jako student spokojený/á? Vyberte, prosím, jednu
variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
814. Máte v úmyslu dokončit
studium v nejbliţších 3 letech?
1.
2.
3.
4.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano

V01/05 GGS

815. Byl/a jste zaměstnaný/á
případně jste podnikal/a
bezprostředně předtím, neţ jste
začal/a studovat?
1. Ano → PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED
OT. 828 STR.16

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 831 STR.17
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Otázky pro starobní důchodce (včetně pracujících)



816.Ve kterém měsíci a roce jste odešel/a do důchodu?
Měsíc

Rok

817. Jak jste jako důchodce spokojený/á? Vyberte, prosím, jednu
variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
818. Zamýšlíte začít v nejbliţších
3 letech pracovat?
1.
2.
3.
4.
5.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano
jiţ pracuji

OT. 828 STR. 16

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 831 STR. 17

Otázky pro invalidní důchodce (včetně výdělečně činných)



820. Zamýšlíte začít v nejbliţších
3 letech pracovat?
1.
2.
3.
4.
5.

819. Byl/a jste zaměstnaný/á
případně jste podnikal/a
bezprostředně předtím, neţ jste
odešel/a do důchodu?
1. Ano → PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano
jiţ pracuji



821. Byl/a jste zaměstnaný/á
případně jste podnikal/a
bezprostředně předtím, neţ jste
váţně onemocněl/a nebo se stal/a
zdravotně postiţeným/ou?
1. Ano → PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED
OT. 828

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 831

Otázky pro ty, kteří nepracují a jsou v domácnosti

822. Od kterého měsíce a roku jste v domácnosti?
Měsíc

Rok

823. Jak jste s ţivotem v domácnosti spokojený/á? Vyberte, prosím,
jednu variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
V01/05 GGS
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824. Zamýšlíte začít v nejbliţších
3 letech pracovat?
1.
2.
3.
4.



rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano

825. Byl/a jste zaměstnaný/á
případně jste podnikal/a
bezprostředně předtím, neţ jste
zůstal/a v domácnosti?
1. Ano → PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED
OT. 828

2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 831 STR. 17

Předchozí zaměstnání

Nyní bude následovat několik otázek ohledně Vašeho předchozího
zaměstnání nebo podnikání. Pokud jste byl/a zaměstnán/a nebo jste
podnikal/a ve dvou a více zaměstnáních najednou, uveďte, prosím,
jenom to, které povaţujete za hlavní.
828. Jaké bylo Vaše poslední zaměstnání nebo podnikání? Popište,
prosím, podrobně hlavní činnost, kterou jste převáţně vykonával/a.

829. Toto zaměstnání nebo podnikání bylo ...
1. placená práce pro zaměstnavatele (mimo zemědělství)
2. samostatně výdělečná činnost (mimo zemědělství)
3. práce v zemědělství
4. neplacená práce v rodinném podniku (pomáhající rodinný příslušník)
830. Proč jste ukončil/a tento pracovní poměr, případně přestal/a
podnikat? Označte, prosím, JEDEN hlavní důvod.
1. ztráta zaměstnání (uzavření podniku, nadbytečnost, nucený dřívější
odchod do důchodu, propuštění apod.)
2. odchod do důchodu při / po dosaţení důchodového věku
3. konec smlouvy/dočasné zaměstnání
4. prodej nebo uzavření vlastního či rodinného podniku
5. sňatek
6. narození dítěte/péče o dítě
7. péče o starou, nemocnou, invalidní osobu
8. partnerovo/manţelovo zaměstnání vyţadovalo přestěhovat se jinam
9. studium
10. vojenská nebo civilní sluţba
11. vlastní nemoc nebo invalidita
12. rozhodnutí odejít do důchodu nebo ţít z vlastních prostředků
13. jiný důvod (vypište):
V01/05 GGS
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Otázky pro ty, kteří uvedli, ţe nepracují

831. Vykonával/a jste během týdne končícího minulou nedělí nějakou
placenou práci buď jako zaměstnanec nebo jste samostatně
podnikal/a?
1. Ano→ POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 832
2. Ne → PŘEJDĚTE K OTÁZCE 864, STR. 23



Otázky pro ty, kteří pracují

Nyní, prosím, odpovězte na několik otázek ohledně Vašeho současného
zaměstnání nebo podnikání. Pokud jste zaměstnán/a nebo podnikáte ve
dvou a více zaměstnáních najednou, uveďte, prosím, jenom to, které
povaţujete za hlavní.
Jste-li na mateřské / rodičovské dovolené nebo pobíráte rodičovský
příspěvek, vyplňujte následující otázky (uvaţujte je v minulém čase) za
zaměstnání/podnikání, které jste vykonával/a před nástupem na tuto
dovolenou.
832. Jaké je Vaše současné zaměstnání nebo podnikání? Popište,
prosím, hlavní činnost, kterou vykonáváte.

833.Ve kterém měsíci a roce jste
nastoupil/a do tohoto zaměstnání,
případně začal/a podnikat?

836. Které z následujících výroků
nejlépe popisuje místo výkonu
Vašeho zaměstnání nebo
podnikání?

Měsíc

1. obvykle pracuji na jednom místě
mimo domov
2. obvykle pracuji doma
3. obvykle pracuji část týdne doma
a část týdne mimo domov
4. obvykle pracuji na různých
místech mimo domov

Rok
834. Jedná se o práci na plný
nebo částečný úvazek?
1. plný úvazek
2. částečný úvazek
835. Kolik hodin týdně obvykle
pracujete, včetně přesčasů?
___________ hodin týdně

V01/05 GGS
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837. Kdy obvykle pracujete?
Označte, prosím, svoji odpověď.
Pravidelně:
1. během dne
2. večer
3. v noci
4. brzy ráno
5. o sobotách a nedělích
6. pracovní doba se v pravidelných
intervalech mění
7. denní pracovní doba rozdělena
na 2 nebo více částí

838. Pracujete jako …
1. zaměstnaný za mzdu/plat
→ POKRAČUJTE OT. 839
2. osoba samostatně výdělečně
činná → PŘEJDĚTE K OT. 850
STR.20

3. placená příprava na povolání
(učeň, apod.) → POKRAČUJTE
OT. 839

4. neplacená osoba v rodinném
podniku → POKRAČUJTE OT. 839

Nepravidelně:
8. práce na zavolání
9. nepravidelná pracovní doba
10. jiné uspořádání pracovní doby



Otázky pro zaměstnance (zaměstnané za mzdu/plat)

839. Jak jste spokojený/á s Vaším současným zaměstnáním? Pomocí
této stupnice vyberte, prosím, jednu variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
840. Řídíte nebo koordinujete práci osob Vám podřízených?
1. Ano
2. Ne
841. Je Vaše oddělení či pracovní
skupina tvořena převáţně muţi,
ţenami nebo jsou obě pohlaví
(téměř) stejně zastoupena?
1. převáţně muţi
2. převáţně ţenami
3. (téměř) stejné zastoupení muţů
a ţen

V01/05 GGS

842. Je organizace, ve které
pracujete, soukromá nebo
veřejná, státní?
1. soukromá
2. veřejná, státní
3. smíšená (soukromá i veřejná,
státní)
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843. Můţete vyuţívat některé
z následujících sluţeb či výhod,
které jsou plně nebo částečně
hrazeny organizací, ve které
pracujete?
Ano

Ne

a. hlídání dětí, jesle

1

2

b. zdravotní péče
c. vzdělávání a
školení/výcvik
d. bydlení
e. sportovní či kulturní
aktivity

1

2

1

2

1

2

1

2

844. Umoţňuje Váš zaměstnavatel
individuální úpravu pracovní doby
z osobních důvodů, např.
přizpůsobenou péči o děti?
1. Ano
2. Ne

845. Je Vaše současná pracovní
smlouva, pokud ji máte, smlouvou
na dobu neurčitou, na dobu
určitou nebo dohodou o pracovní
činnosti?
1. na dobu neurčitou
2. na dobu určitou
3. dohoda o pracovní činnosti,
dohoda o provedení práce
4. nemám písemnou pracovní
smlouvu
846. Bez ohledu na délku pracovní
doby, která z následujících
moţností nejlépe vystihuje
pravidelnost či nepravidelnost
Vaší práce?
1. souvislá práce v průběhu
většiny roku
2. sezónní
3. přerušovaná, nesouvislá
4. příleţitostná
5. jiná

847. Jak jste spokojený/á s jistotou Vašeho zaměstnání? Na této
stupnici vyberte, prosím, jednu variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
848. Máte v úmyslu v nejbliţších
3 letech změnit zaměstnavatele
nebo začít podnikat?
1.
2.
3.
4.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano

849. Máte v úmyslu odejít
v nejbliţších 3 letech z placeného
zaměstnání?
1. rozhodně ne
2. pravděpodobně ne
3. pravděpodobně ano
4. rozhodně ano
PŘEJDĚTE K OTÁZCE 855 STR. 20

V01/05 GGS
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Otázky pro samostatně výdělečně činné

850. Jak jste spokojený/á se svým podnikáním? Na této stupnici
vyberte, prosím, jednu variantu.
0 ----- 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------5 ------ 6 ----- 7 ------ 8------ 9 ------ 10
zcela
zcela
nespokojen/a
spokojen
851. Kolik máte zaměstnanců
včetně rodinných příslušníků
pracujících za mzdu?
počet
852. Jaký vývoj Vašeho podnikání
očekáváte v nejbliţších 3 letech?
Myslíte si, ţe Vaše firma:
1. poroste a bude se rozšiřovat
2. bude fungovat tak jako dnes
3. bude upadat
4. pravděpodobně zanikne
5. nevím



853. Máte v úmyslu začít s novým
podnikáním nebo nastoupit do
zaměstnání v nejbliţších 3 letech?
1. rozhodně ne
2. pravděpodobně ne
3. pravděpodobně ano
4. rozhodně ano
854. Máte v úmyslu ukončit
výdělečnou činnost v nejbliţších
3 letech?
1. rozhodně ne
2. pravděpodobně ne
3. pravděpodobně ano
4. rozhodně ano

Otázky pro všechny, kteří pracují

JSTE-LI NA MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NEBO POBÍRÁTE RODIČ.
PŘÍSPĚVEK, PŘEJDĚTE NA OT. 864 STR. 23.

V01/05 GGS

1x či 2x
měsíčně

nikdy

a. Přišel/la jsem domů z práce příliš unavený/á na to,
abych ještě dělal/a domácí práce, které je potřeba
udělat.
b. Bylo pro mě obtíţné plnit rodinné povinnosti
z důvodu mnoţství času, který jsem trávil/a v práci.
c. Kvůli domácím pracím, které jsem dělal/a, jsem
přišel/la do práce příliš unavený/á na to, abych mohl/a
dobře pracovat.
d. Bylo těţké se soustředit na práci kvůli rodinným
povinnostem.

několikrát
měsíčně

V KAŢDÉM ŘÁDKU OZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

několikrát
týdně

855. Jak často docházelo v uplynulých 3 měsících k následujícím
událostem?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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856. Máte v úmyslu odejít do starobního důchodu nebo do
předčasného starobního důchodu v nejbliţších 3 letech?
1.
2.
3.
4.
5.

rozhodně ne
pravděpodobně ne
pravděpodobně ano
rozhodně ano
mě se to netýká = nesplním podmínky starobního důchodu nebo už jsem
v důchodu → PŘEJDĚTE K OTÁZCE 860, STR.22

mnohem
lepší

lepší

ani lepší,
ani horší

horší

mnohem
horší

857. Předpokládejme, ţe v nejbliţších 3 letech odejdete do starobního
důchodu.
Jaký si myslíte, ţe to bude mít vliv na jednotlivé aspekty Vašeho
ţivota? V KAŢDÉM ŘÁDKU OZNAČTE JEDNU ODPOVĚĎ.

a. ... moţnost dělat co chcete

1

2

3

4

5

b. ... finanční situace

1

2

3

4

5

c. ... co si lidé kolem Vás budou o Vás myslet

1

2

3

4

5

d. ... radost a uspokojení ze ţivota

1

2

3

4

5

e. ... Váš zdravotní stav
f. ... vztahy mezi Vámi a Vaším partnerem /
manţelem
g.... vztahy mezi Vámi, Vašimi dětmi a
vnoučaty

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pokud odejdete do důchodu, myslíte si, ţe
… bude lepší nebo horší.

858. Do jaké míry by Vaše rozhodnutí odejít v nejbliţších 3 letech do
starobního důchodu záviselo na následujících oblastech?
vůbec
ne
1

částečně
2

celkem
hodně
3

velmi
mnoho
4

netýká
se
99

b. Vaší práci

1

2

3

4

99

c. Vašem zdraví

1

2

3

4

99

d. Vašem rodinném ţivotě

1

2

3

4

99

a. Vaší finanční situaci

V01/05 GGS
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souhlasím

ani souhlas,
ani nesouhlas

nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

netýká se

a. Váš partner/manţel si myslí, ţe byste
měl/a odejít do důchodu.
b. Vaše děti si myslí, ţe byste měl/a
odejít do důchodu.
c.Většina Vašich přátel si myslí, ţe byste
měl/a odejít do důchodu.
d.Většina Vašich příbuzných si myslí, ţe
byste měl/a odejít do důchodu.

rozhodně
souhlasím

859. Ačkoli se moţná domníváte, ţe rozhodnutí odejít do starobního
důchodu je čistě Vaše věc, je pravděpodobné, ţe jiní lidé mají odlišný
názor na to, co byste měl/a dělat.
Zde je několik tvrzení o tom, co si
někteří lidé mohou myslet o Vašem
odchodu do důchodu v nejbliţších
3 letech. Uveďte, prosím, nakolik
s nimi souhlasíte či nesouhlasíte.
1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

Druhé a další zaměstnání

ruhé a další zaměstnání
860. Máte v současnosti příjmy z druhého či dalšího zaměstnání? Máme
na mysli jakoukoliv práci, např. na částečný úvazek, příleţitostnou
práci, práci doma, vedení malé soukromé firmy nebo částečný úvazek
v zemědělství apod.
1. Ano
2. Ne

POKRAČUJTE OT. 861
PŘEJDĚTE K OT. 864

861. O jaké zaměstnání nebo podnikání se jedná? Popište, prosím,
hlavní činnost, kterou v tomto zaměstnání vykonáváte.

862. Kolik hodin týdně včetně přesčasů obvykle věnujete tomuto
dalšímu zaměstnání?
______________hodin týdně
863. Je toto další zaměstnání nebo podnikání …
1. práce pro zaměstnavatele v placeném zaměstnání
2. samostatná výdělečná činnost
3. neplacená práce v rodinném podniku
4. placená příprava na povolání (učeň, apod.)
5. příleţitostná práce
6. nebo jiný typ práce?
V01/05 GGS
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867. Můţete, prosím, uvést, v jakém
intervalu se přibliţně pohybovaly čisté
příjmy, které jste obdrţel/a?

V01/05 GGS

8

9
příspěvek
v mateřství,
rodičovský
příspěvek

7

stipendium

6

dávky sociální
podpory /
pomoci

Typ příjmu
5

podpora
v nezaměstnanosti

4

invalidní
důchod,
nemocenská

864. Tento seznam zobrazuje různé typy
příjmu.
Uveďte, prosím, ty příjmy,
1=obdržel/a,
které jste obdrţel/a
2=neobdržel/a
v posledních 12 měsících.
865. Kolikrát jste za posledních 12
měsíců dostal/a uvedený typ příjmu?
866. Jaká byla průměrná měsíční čistá
výše tohoto typu příjmu? Pokud
pracujete jako zaměstnanec, zahrňte
prosím také platby za obvyklé přesčasy.
Uveďte, prosím, čistý příjem, tj. po
odečtení daní a pojištění.

3

vdovský /
vdovecký či
sirotčí důchod

Příjmy

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

příjmy
z hlavního
zaměstnání či
podnikání
příjmy
z vedlejšího
zaměstnání či
podnikání



2

starobní
důchod

1

1.
do 4900 Kč
2.
5000–6999 Kč
3.
7000–8999 Kč
4.
9000-11999
5.
12000-14999
6.
15000–16999
7.
17000-19999
8.
20000–24999
9.
25000–29999
10.
30000a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 499 Kč
2.
500 – 999
3.
1000–1499
4.
1500–1999
5.
2000–2999
6.
3000–3999
7.
4000 – 4999
8.
5000- 6999
9.
7000 – 8999
10
9000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 1999 Kč
2.
2000 – 2999
3.
3000 – 3999
4.
4000 – 4999
5.
5000 – 5999
6.
6000 – 6999
7.
7000 – 8999
8.
9000 – 11999
9.
12000 – 14999
10.
15000 a více
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Ekonomická aktivita a příjmy partnera
Ekonomická aktivita a příjmy partnera
K901. Máte partnera/partnerku?
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 901
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 1001, STR.32
901. Nyní prosím odpovězte na několik otázek o současné práci
a denních aktivitách Vašeho partnera/ky či manţela/ky. Váš partner je…
1. zaměstnanec, osoba
→ POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 921 STR.28
samostatně výdělečně činná
2. pomáhající člen rodiny

→ POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 921 STR.28

3. nezaměstnaný

→ POKRAČUJTE OT. 907 STR.25

4. student, ţák ve škole nebo
profesní přípravě (učení)
5. starobní důchodce (zahrnuje
i prac. důchodce)
6. na mateřské nebo rodič.
dovolené/rodič. příspěvek
7. invalidní důchodce (také
výdělečně činný)

→ POKRAČUJTE OT. 909 STR.26
→ POKRAČUJTE OT. 911 STR.26
→ POKRAČUJTE OT. 902
→ POKRAČUJTE OTÁZKOU 913 STR.26

8. v domácnosti

→ POKRAČUJTE OTÁZKOU 914 STR.27

10. jiné

→ POKRAČUJTE OTÁZKOU 920 STR.28

Otázky pro ty, jejichţ partner je na mateřské nebo
rodičovské dovolené / pobírá rodič. příspěvek



902. Je Váš/e partner/ka na rodičovské nebo na mateřské dovolené
nebo pobírá rodič. příspěvek?
1. na mateřské dovolené (mateřská dovolená trvá 28 týdnů, obvykle do 6 měsíců
věku dítěte)

na rodičovské dovolené (po mateřské dovolené do 3 let věku dítěte)
3. čtvrtý, případně další rok pobírání rodičovského příspěvku → PŘEJDĚTE
2.

K OT. 904A

903. Ve kterém měsíci a roce nastoupil/a tuto dovolenou?
Měsíc
V01/05 GGS

Rok
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904.a. Vykonával/a Váš/e partner/ka během týdne končícího minulou
nedělí placenou práci, buď jako zaměstnanec nebo samostatně
podnikající (tj. OSVČ) ?
1. Ano
2. Ne
904.b. Pokud Váš/e partner/ka během rodičovské dovolené / pobírání
rodičovského příspěvku někdy pracoval/a (za mzdu či jinou peněţní
odměnu) nebo samostatně podnikal/a, jaký byl (je) jeho/její pracovní
úvazek?
1.
2.
3.
4.
5.

Částečný úvazek: počet hodin týdně __________
Plný úvazek
Neměl/a stálé zaměstnání, pouze příleţitostné výdělky
Vůbec nepracoval/a
Samostatně podnikal/a (podniká)

905. Má Váš/e partner/ka moţnost vrátit se do svého zaměstnání po
ukončení nynější mateřské/ rodičovské dovolené, případně po
skončení nároku na rodičovský příspěvek?
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 906A
2. Ne → POKRAČUJTE OT. 906B
3. Před nástupem na mateřskou / rodičovskou dovolenou nepracoval/a →
PŘEJDĚTE K OT. 936 STR.31
906.a. Chce se Váš manţel/partner
vrátit do svého zaměstnání po
skončení nynější mateřské /
rodičovské dovolené?

906.b. Chtěl/a by se Váš/e manţel/ka
(partner/ka) vrátit do svého
zaměstnání po skončení nynější
mateřské / rodičovské dovolené?

6.
1. ano
2. ne
3. manţel/ka (partner/ka) si není jistý/á
97 – nevím

1. ano
2. ne
3. manţel/ka (partner/ka) si není jistý/á
97 - nevím

POKRAČUJTE TEXTEM PŘED
OTÁZKOU 921 STR.28

POKRAČUJTE TEXTEM PŘED
OTÁZKOU 921 STR.28



Otázky pro ty, jejichţ partner je nezaměstnaný

907. V kterém měsíci a roce se stal/a nezaměstnaným/ou?
Měsíc
V01/05 GGS

Rok
25

908. Měl/a Váš/e partner/ka zaměstnání, příp. podnikal/a, bezprostředně
před tím, neţ se stal/a nezaměstnaným/ou?
1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 917
2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 920 STR. 28



Otázky pro ty, jejichţ partner studuje

909. Od kterého měsíce a roku Váš/e partner/ka studuje na dané škole,
učilišti?
Měsíc

Rok

910. Měl/a Váš/e partner/ka zaměstnání, příp. podnikal/a, bezprostředně
před tím, neţ začal/a studovat?
1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 917
2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 920 STR. 28



Otázky pro ty, jejichţ partner je ve starobním
důchodu

911. Ve kterém měsíci a roce Váš/e manţel/ka (partner/ka) odešel/šla
do důchodu?
Měsíc

Rok

912. Měl/a Váš/e manţel/ka (partner/ka) zaměstnání, příp. podnikal/a,
bezprostředně před tím, neţ odešel/odešla do důchodu?
1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 917
2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 920 STR. 28



Otázky pro ty, jejichţ partner je v invalidním
důchodu

913. Měl/a Váš/e manţel/ka (partner/ka) zaměstnání, příp. podnikal/a,
bezprostředně před tím, neţ váţně onemocněl/a nebo se stal/a
zdravotně postiţeným/ou?
1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 917
2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 920 STR. 28
V01/05 GGS
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Otázky pro ty, jejichţ partner je v domácnosti



914. Od kterého měsíce a roku je
Vaš/e manţel/ka (partner/ka)
v domácnosti?
Měsíc

1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM
PŘED OT. 917

Rok



915. Měl/a Váš/e manţel/ka
(partner/ka) zaměstnání, příp.
podnikal/a, bezprostředně před
tím, neţ zůstal/a v domácnosti?

2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 920

Předchozí zaměstnání partnera/ky/manţela/ky

Nyní, prosím, zodpovězte několik otázek o předchozím zaměstnání/
podnikání Vašeho partnera (Vaší partnerky). Pokud měl/a současně více
zaměstnání, uveďte pouze to, které povaţuje za hlavní
917. Jaké bylo jeho/její zaměstnání/podnikání? Popište, prosím, hlavní
činnost, kterou vykonával/a.

918. Toto zaměstnání nebo podnikání bylo ...
1.
2.
3.
4.

placená práce pro zaměstnavatele (mimo zemědělství)
samostatně výdělečně činná (mimo zemědělství)
práce v zemědělství
neplacená práce v rodinném podniku (pomáhající rodinný příslušník)

919. Proč Váš/e partner/ka ukončil/a své předchozí zaměstnání?
Označte, prosím, hlavní důvod.
1. ztráta zaměstnání (uzavření podniku, nadbytečnost, nucený dřívější
odchod do důchodu, propuštění apod.)
2. odchod do důchodu při / po dosaţení důchodového věku
3. konec smlouvy/dočasné zaměstnání
4. prodej nebo uzavření vlastního či rodinného podniku
5. sňatek
6. narození dítěte/péče o dítě
7. péče o starou, nemocnou, invalidní osobu
8. moje zaměstnání vyţadovalo přestěhovat se jinam
9. studium
10. vojenská nebo civilní sluţba
11. jeho/její nemoc nebo invalidita
12. rozhodnutí odejít do důchodu nebo ţít z vlastních prostředků
13. jiný důvod: _____________________________________________
V01/05 GGS
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Otázky pro ty, kdo neuvedli, ţe partner/ka pracuje

920. Vykonával/a Váš/e manţel/ka (partner/ka) nějakou placenou práci
během týdne končícího minulou nedělí, buď jako zaměstnanec nebo
podnikající (OSVČ) ?
1. Ano → POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OT. 921
2. Ne → POKRAČUJTE OTÁZKOU 936 STR.31



Otázky pro ty, jejichţ partner/ka pracuje

Nyní, prosím, zodpovězte několik otázek o současném zaměstnání/
podnikání Vašeho partnera (Vaší partnerky). Pokud měl/a současně více
zaměstnání, uveďte pouze to, kterému věnuje většinu svého pracovního
času.
Je-li na mateřské/rodičovské dovolené nebo pobírá rodičovský příspěvek,
vyplňujte následující otázky (uvaţujte je v minulém čase) za
zaměstnání/podnikání, které vykonával/a před nástupem na tuto dovolenou.
921. Jaké je současné zaměstnání/podnikání Vašeho partnera (Vaší
partnerky)? Popište, prosím, hlavní činnost, kterou vykonává.

922. Vykonává Váš/e manţel/ka
(partner/ka) své zaměstnání či
podnikání na plný nebo částečný
pracovní úvazek?
1. plný úvazek
2. zkrácený úvazek

923. Kolik hodin týdně věnuje
normálně Váš/e manţel/ka
(partner/ka) svému zaměstnání či
podnikání, včetně přesčasů?

__________________ hodin

924. Který z následujících výroků nejlépe vyjadřuje místo výkonu
zaměstnání Vašeho manţela/partnera (manţelky/partner/ky)?
1.
2.
3.
4.

obvykle pracuje na jednom místě mimo domov
obvykle pracuje doma
obvykle pracuje část týdne doma a část na jednom místě mimo domov
obvykle pracuje na různých místech

V01/05 GGS
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925. Kdy Váš/e manţel/ka (partner/ka) obvykle pracuje ve svém
zaměstnání či podnikání?
Pravidelně:
1. ve dne
2. večer
3. v noci
4. brzy ráno
5. o sobotách a nedělích
6. pracovní doba se v pravidelných
intervalech mění
7. denní pracovní doba rozdělena
na více částí

Nepravidelně:
8. práce na zavolání
9. nepravidelná pracovní doba
10. jiné uspořádání pracovní doby

926. Je Váš/e manţel/ka (partner/ka) …
1. zaměstnaný za mzdu/plat → POKRAČUJTE OT. 927
2. osoba samostatně výdělečně činná → PŘEJDĚTE NA OT. 931
3. placená příprava na povolání (učeň, apod.)→ POKRAČUJTE OT. 927
4. neplacený pomáhající rodinný příslušník → POKRAČUJTE OT. 927



Otázky pro ty, jejichţ partner/ka je zaměstnanec
(pracující za mzdu/plat)

927. Řídí nebo organizuje Váš/e
manţel/ka (partner/ka) práci
nějaké pracovní skupiny?

928. Je podnik nebo organizace,
kde pracuje Váš/e manţel/ka
(partner/ka), soukromý nebo
veřejný, státní?

1. Ano
2. Ne

1. soukromý
2. veřejný, státní
3. smíšený (soukromý i veřejný,
státní)

929. Má Váš/e manţel/ka (partner/ka) moţnost vyuţívat některé
z následujících sluţeb či výhod, které jsou plně nebo částečně hrazeny
podnikem nebo organizací, pro niţ pracuje?
Ano

Ne

Nevím

a. hlídání dětí, jesle

1

2

97

b. zdravotní péče

1

2

97

c. vzdělávání a školení/výcvik

1

2

97

d. bydlení

1

2

97

e. sportovní či kulturní aktivity

1

2

97

V01/05 GGS
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930. Umoţňuje zaměstnavatel Vašeho manţela/partnera (manţelky/
partnerky) individuální úpravu pracovní doby z osobních důvodů, např.
přizpůsobenou péči o děti?
1. Ano
2. Ne
3. Nevím
POKRAČUJTE OTÁZKOU 932



Otázka pro ty, jejichţ partner je osoba samostatně
výdělečně činná

931. Kolik placených zaměstnanců je v podniku Vašeho manţela/
partnera (manţelky/partnerky), včetně rodinných příslušníků
pracujících za odměnu?
Počet zaměstnanců:



Druhé a další zaměstnání partnera/ky

JE-LI VÁŠ/E PARTNER/KA NA MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NEBO
POBÍRÁ RODIČ. PŘÍSPĚVEK, PŘEJDĚTE NA OT. 936 STR. 31.

932. Má Váš/e manţel/ka (partner/ka) v současnosti příjmy z druhého či
dalšího zaměstnání (podnikání)? Zahrňte i jakoukoliv práci na částečný
úvazek, příleţitostná zaměstnání, práce vykonávané doma, vedlejší
samostatné podnikání, vedení malé soukromé firmy nebo zemědělskou
činnost.
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 933
2. Ne → PŘEJDĚTE NA OT. 936
933. Jaká je to činnost?

934. Kolik hodin týdně Váš/e manţel/ka (partner/ka) normálně pracuje
ve své další (vedlejší) výdělečné činnosti včetně přesčasů?
_________________hod
935. Tato druhá výdělečná činnost či podnikání je ….
1. práce pro zaměstnavatele v placeném zaměstnání
2. samostatná výdělečná činnost
3. neplacená práce v rodinném podniku
4. placená příprava na povolání (učeň, apod.)
5. příleţitostná práce
6. nebo jiný typ práce?
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939. Uveďte, prosím, v jakém intervalu
se přibliţně pohybovaly čisté příjmy,
které Váš/e partner/ka obdrţel/a.

V01/05 GGS

8

9
příspěvek
v mateřství,
rodičovský
příspěvek

7

stipendium

6

dávky sociální
podpory /
pomoci

čistý příjem (po odečtení daní a pojištění).

Typ příjmu
5

podpora
v nezaměstnanosti

938. Jaká byla průměrná měsíční čistá
výše tohoto typu příjmu? Pokud pracuje
jako zaměstnanec, zahrňte, prosím, také
platby za obvyklé přesčasy. Uveďte, prosím,

4

invalidní
důchod,
nemocenská

936. Tento seznam zobrazuje různé typy
příjmu.
Uveďte, prosím, příjmy, které
1=obdržel/a,
Váš/e partner/ka obdrţel/a
2=neobdržel
v posledních 12 měsících.
937. Kolikrát dostal/a Váš/e partner/ka
za posledních 12 měsíců uvedený typ
příjmu?

3

vdovský /
vdovecký či
sirotčí důchod

Příjmy partnera

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

příjmy
z hlavního
zaměstnání či
podnikání
příjmy
z vedlejšího
zaměstnání či
podnikání



2

starobní
důchod

1

1.
do 4900 Kč
2.
5000–6999 Kč
3.
7000–8999 Kč
4.
9000-11999
5.
12000-14999
6.
15000–16999
7.
17000-19999
8.
20000–24999
9.
25000–29999
10.
30000a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 499 Kč
2.
500 – 999
3.
1000–1499
4.
1500–1999
5.
2000–2999
6.
3000–3999
7.
4000 – 4999
8.
5000- 6999
9.
7000 – 8999
10
9000 a více

1.
do 999 Kč
2.
1000 – 1999
3.
2000–2999
4.
3000–3999
5.
4000–4999
6.
5000 – 5999
7.
6000–6999
8.
7000–8999
9.
9000–11999
10.
12000 a více

1.
do 1999 Kč
2.
2000 – 2999
3.
3000 – 3999
4.
4000 – 4999
5.
5000 – 5999
6.
6000 – 6999
7.
7000 – 8999
8.
9000 – 11999
9.
12000 – 14999
10.
15000 a více
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MAJETEK A PŘÍJMY DOMÁCNOSTI


Majetek domácnosti a ekonomická situace

1001. Nyní následují otázky o vybavení Vaší domácnosti.
Podívejte se, prosím, na tento seznam. Pro kaţdou poloţku uveďte, zda
ji Vaše domácnost vlastní nebo ji má k dispozici.
Pokud některou věc nemáte
ani k dispozici, uveďte,
prosím, zda byste si ji přáli,
ale nemůţete si ji dovolit nebo
ji nemáte z jiných důvodů,
např. ţe ji nechcete nebo
Ano,
nepotřebujete.
vlastníme

Ano,
máme k
dispozici

Chtěli
bychom to, Nemáme
ale
to
nemůţeme z jiných
si to dovolit důvodů

a. barevná televize

1

2

3

4

b. video nebo DVD přehrávač

1

2

3

4

c. automatická pračka

1

2

3

4

d. mikrovlnná trouba

1

2

3

4

e. počítač

1

2

3

4

f. myčka nádobí

1

2

3

4

g. telefon (pevný nebo mobilní)

1

2

3

4

h. osobní nebo nákladní auto
k vyuţití pro soukromé účely

1

2

3

4

i. druhé auto

1

2

3

4

j. druhé bydlení = chatu, chalupu
(např. na rekreaci)

1

2

3

4

1002. Domácnosti mohou mít různé zdroje příjmu a můţe k nim
přispívat více neţ jeden člen domácnosti. Kdyţ se zamyslíte nad
celkovým měsíčním příjmem Vaší domácnosti, jak s tímto příjmem
vycházíte?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

velmi obtíţně
obtíţně
trochu s obtíţemi
celkem snadno
snadno
velmi snadno
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1003. Některé věci si lidé nemohou dovolit, ačkoliv by je chtěli mít.
Mohu se Vás zeptat, zda si Vaše domácnost můţe dovolit následující
věci, za předpokladu, ţe byste je chtěli?
Ano

Ne

a. udrţovat v bytě teplo podle Vašeho přání

1

2

b. zaplatit si kaţdý rok týdenní dovolenou mimo domov

1

2

c. vyměnit opotřebovaný nábytek

1

2

d. pořizovat si nové oblečení, nikoliv second-hand

1

2

e. jíst maso, drůbeţ nebo ryby kaţdý den

1

2

f. zvát si přátele nebo příbuzné na oběd (večeři apod.) alespoň
jednou měsíčně

1

2

1004. Stalo se ve Vaší domácnosti za posledních 12 měsíců, ţe jste
neměli na splátky (poplatky) na některou z následujících poloţek?
Ano

Ne

Netýká
se

a. nájemné

1

2

3

b. splátky hypotéky

1

2

3

c. poplatky spojené s bydlením (za elektřinu, vodu, plyn)

1

2

3

d. splátky na půjčky či za zboţí koupené na splátky

1

2

3

1005. Zamyslíte-li se nad příjmy a vydáními Vaší domácnosti, zbývají
Vám obvykle peníze na spoření?
1. Ano
2. Ne



Příjmy z jiných zdrojů neţ ze zaměstnání

1006. Tento seznam ukazuje různé druhy příjmů. Označte, prosím, které
z těchto druhů příjmů dostávala Vaše domácnost během posledních 12
měsíců.
Ano

Ne

a. přídavky na děti

1

2

b. příspěvek na bydlení

1

2

c. dávku sociální péče vázanou na ţivotní minimum

1

2

d. věcnou pomoc od sociálního odboru

1

2

e. příjem z pronájmu, úspor, pojištění či jiného vlastnictví

1

2
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K1007. Je v domácnosti ještě jiný dospělý člen kromě Vašeho/Vaší
partnera/ky?
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 1007
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 1008
1007. Zde je další seznam různých druhů příjmu. Uţ jste uvedl/a, zda je
dostáváte Vy (a Váš/e (partner/ka). Je v domácnosti ještě někdo, kdo
dostal některý z těchto příjmů během posledních 12 měsíců?
Ano
1

Ne
2

b. výţivné na dítě

1

2

c. příspěvek na studium nebo stipendium

1

2

d. příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek

1

2

e. podpora pro nezaměstnané a hledající zaměstnání

1

2

f. invalidní důchod, nemocenská

1

2

g. starobní důchod

1

2

h. jiné, dosud nezmíněné, sociální dávky (státní sociální podpory
nebo péče)

1

2

i. vdovský/vdovecký či sirotčí důchod

1

2

a. příjem z práce, podnikání



Celkový příjem domácnosti

1008. Kdyţ sečtete všechny příjmy ze všech zdrojů, jaký je celkový
příjem Vaší domácnosti za všechny její členy dohromady s Vámi?
Uveďte, prosím, čistý měsíční příjem, tj. po odečtení daní a pojistného
na sociální zabezpečení.
ZAPIŠTE PŘÍJEM

Kč za měsíc?

1009. Uveďte, prosím, přibliţný rozsah čistého měsíčního příjmu Vaší
domácnosti.
1. do 4999 Kč
6. 15000 – 19999 Kč
2. 5000 – 6999 Kč
7. 20000 – 24999 Kč
3. 7000 – 8999 Kč
8. 25000 – 29999 Kč
4. 9000 – 11999 Kč
9. 30000 – 39999 Kč
5. 12000 – 14999 Kč
10. 40000 a více Kč
V01/05 GGS
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Peněţní převody a dědictví

1010. Dostal/a jste Vy nebo Váš/e partner/ka během posledních 12
měsíců jednou, příleţitostně, nebo vícekrát peníze, aktiva nebo
předměty větší hodnoty od osoby mimo Vaši domácnost? Zahrňte,
prosím, i pozemky a majetek nebo dědictví, které byly na Vás nebo
Vašeho partnera (Vaši partnerku) v této době převedeny.
1. Ano→ POKRAČUJTE OT. 1011
2. Ne → PŘEJDĚTE K OT. 1015
Seznam osob(pro následující otázky)
1. partner/ka,
6. syn
14. sestra
manţel/ka
7. dcera
15. bratr
2. matka
8. nevlastní syn
16. jiný příbuzný
3. otec
9. nevlastní dcera
17. přítel, známý,
4. matka partnera/ky,
10. babička
soused, kolega
manţela/ky
11. dědeček
18. jiná osoba
5. otec partnera/ky,
12. vnučka
19. instituce či
manţela/ky
13. vnuk
organizace
Osoby od nichţ jste Vy nebo
Váš/e partner/ka dostali peníze,
hodnotné předměty nebo aktiva
1.
2.
3.
4.
5.
osoba osoba osoba osoba osoba
1011. Kdo Vám něco takového
daroval?
DO TOHOTO ŘÁDKU ZAPIŠTE
MAXIMÁLNĚ 5 OSOB. POUŢIJTE ČÍSLA
ZE SEZNAMU OSOB
1012. Bylo to
1. Ano → POKR.
OT. 1014
dědictví?

2 – Ne

1013. Byl to
jednorázový,
1. jednorázový
příleţitostný nebo 2. příleţitostný
pravidelný
3 - pravidelný
převod/dar?
1014. Jaká byla celková peněţní
hodnota peněz, aktiv nebo
předmětů, které jste Vy nebo Váš/e
partner/ka získal/a od této osoby za
posledních 12 měsíců?
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1

1
3

2

1

2

1
3

2

1

2

1
3

2

1

2

1
3

2

1

2

1

2

2
3
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1015. Dal jste Vy nebo Váš/e manţel/ka (partner/ka) během posledních
12 měsíců někomu mimo Vaši domácnost jednorázově, příleţitostně
nebo opakovaně peníze, aktiva či předměty větší hodnoty? Zahrňte,
prosím, i pozemky a majetek nebo dědictví, které jste Vy nebo Váš/e
manţel/ka (partner/ka) v této době převedl/a.
1. Ano → POKRAČUJTE OT. 1016
2. Ne → DĚKUJEME, DOTAZNÍK PŘEDEJTE TAZATELI
Osoby, kterým jste Vy nebo Váš/e
partner/ka darovali peníze,
hodnotné předměty nebo aktiva
1.
2.
3.
4.
5.
osoba osoba osoba osoba osoba
1016. Komu jste něco takového
daroval?
DO TOHOTO ŘÁDKU ZAPIŠTE
MAXIMÁLNĚ 5 OSOB. POUŢIJTE ČÍSLA
ZE SEZNAMU OSOB

1017. Byl to
jednorázový,
1. jednorázový
příleţitostný nebo 2. příleţitostný
pravidelný
3 - pravidelný
převod/dar?
1018. Jaká byla celková peněţní
hodnota peněz, aktiv nebo
předmětů, které jste Vy nebo Váš/e
partner/ka věnoval/a této osobě za
posledních 12 měsíců?

1

2
3

1

2
3

1

2

1

3

2

1

3

2
3

VAŠE POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY K DOTAZNÍKU:

DĚKUJEME, DOTAZNÍK PŘEDEJTE TAZATELI.POZNÁMKY A
PŘIPOMÍNKY:

DĚKUJEME, DOTAZNÍK PŘEDEJTE TAZATELI.
Číslo tazatele:
V01/05 GGS

Číslo respondenta:
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