
Vážení, 

RE: Informace o možnostech praxe pro studenty demografie v rámci SLDB 2021 

od března do května t. r. bude probíhat SLDB 2021. Sčítání je klíčovou akcí sběru údajů o obyvatelstvu 
již od roku 1869 a de facto jediným totálním šetřením obyvatelstva. Praktická zkušenost se sčítáním 
v roli sčítacího komisaře a/nebo pracovníka kódovacího pracoviště ČSÚ je jedinečnou pracovní                             
i odbornou zkušeností. Proto jsme vyslyšeli jak poptávku některých studentů, tak zájem ze strany ČSÚ 
a připravili pro studenty demografie všech programů a specializací následující nabídku: 

A.  Sčítací komisař v samostatných sčítacích obvodech SSO – hromadných ubytovacích zařízeních 
(HUZ), jako jsou koleje, internáty apod. (v hl. m. Prahy a vybraných krajích) 

B.    Pracovník kódovacího pracoviště ČSÚ – hlavní budova ČSÚ, Na padesátém 3268/81, Praha 10, 
metro Skalka) 

C.   Sčítací komisař České pošty – studenti si zařizují individuálně 

Po dohodě na katedře budou na příští ZS (2021-2022) vypsány dva výběrové kurzy – Praxe SLDB 2021 
I a II, první kurz bude mít dotaci tři kredity a druhý pět kreditů. Jeden nebo i oba kurzy si budou moci 
zapsat studenti, kteří odpracují na sčítání alespoň 90, resp. 150 hodin a práci odevzdají v potřebné 
kvalitě. Práce v rámci SLDB 2021 bude honorována, přičemž studenti budou v pracovně-právním 
vztahu s ČSÚ (dohoda o pracovní činnosti). Mimo to, katedra a jednotliví její vyučující se dohodli, že 
studentům vytvoří v rámci aktuálního harmonogramu akademického roku 202/2021 a studijních 
předpisů co nejpříznivější podmínky pro splnění studijních povinností. 

Pracovní náplň a další podmínky: 

Ad A. Pozice „Sčítací komisař ČSÚ v SSO – HUZ“ (SK): 

1.    Činnost: 
a)   Účast na školení (to bude pravděpodobně distanční formou) a samostudium školicích materiálů 
b)  Převzetí průkazu SK, listinných sčítacích formulářů (SLF) a servisní dokumentace na pracovišti 

ČSÚ (na Skalce, po dohodě lze ale i jinde v Praze) 
c)    Informování klientů a správce v SSO (samostatný sčítací obvod - ten tvoří příslušné hromadné 

ubytovací zařízení (HUZ)) o sčítání obecně a o termínech distribuce a sběru LSF 
d)  Provést distribuci a sběr LSF a případných dalších materiálů (cizojazyčné vysvětlivky, obálka            

do P. O. Boxu, potvrzení o převzetí LSF) v SSO 
e)  Poskytnout respondentům v SSO metodickou pomoc (zde vzhledem k epidemiologické situaci 

možná dojde k výraznému omezení styku s respondentem) při vyplnění formuláře, příp. vyplnit 
LSF s respondentem, pokud toho není sám schopen 

f)   Provést základní kontrolu vyplněnosti LSF při jejich sběru 
g)   Odevzdat sebrané vyplněné LSF neprodleně na sběrném místě České pošty 
h)  Po skončení terénních prací v SSO odevzdat zbylé nevyplněné LSF, servisní dokumentaci a průkaz 

SK na kontaktním místě ČSÚ 
2.    Předpokládaný termín: 

a)   Březen 2021 – činnosti 1a) až 1c) výše 
b)   17. 4. do 11. 5. 2021 – činnosti 1d až 1h výše 

3.    Místo výkonu práce: 
Samostatné sčítací obvody v příslušném kraji 

4.    Počet pracovních pozic: 
Řádově desítky až stovky v celé republice 

5.    Režim práce: 
Převážně odpolední a večerní hodiny, víkendy 

6.    Smluvní vztah: 
Dohoda o pracovní činnosti 

7.    Odměna: 
Odměna pro SK je dvousložková – fixní část a variabilní část: 



a)  Fixní část = 2 880,- Kč je určená na školení, studium metodiky, administrativní záležitosti, 
vyzvednutí a odevzdání LSF (listinný sčítací formulář) 

b)   Variabilní část = 45,- Kč / 1 vyplněný a odevzdaný LSF (normovaný čas na vyplnění 1 LSF je 15 
min, ale v HUZ (hromadné ubytovací zařízení) to bude asi více) 

8.    Ostatní: V březnu před rozhodným okamžikem by proběhl pouze roznos či vylepení letáku 
informujícího o online sčítání a zjištění předpokládaného počtu potřebných LSF pro distribuci. Tato 
činnost by však měla zabrat mnohem méně času než samotná distribuce a sběr LSF v rámci 
terénního došetření od 17. 4. do 11. 5. 2021. 

9.  Přehled volných míst v krajích k 19. 2. 2021: 

Kraj Komentář 

Praha Požadavek cca 10 lidí 

Středočeský nutné obsadit 7 HUZ: Dětský domov Benešov, Azylový dům Benešov, Hospic 
Čerčany, Nemocnice Čáslav, Nemocnice Slaný, Červený mlýn Všestudy, RHG 
Kralupy nad Vlt. 

Jihočeský nutné obsadit nemocnici Jindřichův Hradec 

Královéhradecký nutné obsadit 3 HUZ: Pobytové zařízení Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, 
kapacita 90 cizinců (Rusové, Gruzínci, Arméni, Číňani) a IAS Jaroměř, Kracíkova 18, 
kapacita 10-20 osob 

Pardubický nutné obsadit 3 nemocnice (Pardubice, Chrudim, Svitavy) 

Jihomoravský nutné obsadit 2 uprchlická zařízení: Zastávka u Brna a Brno-Židenice  

Moravskoslezský HUZ kompletně obsazeny s výjimkou 5 nemocnic - čekají na lepší epidemiologickou 
situaci 

 

Ad B. Pozice „Pracovník kódovacího pracoviště ČSÚ“ (KP): 

1.  Činnost: 
 Kódování nerozpoznaných odpovědí ze sčítacích listů 
2.  Předpokládaný termín 
 Duben 2021 – první kontakt se studenty ze strany ČSÚ (schůzka, seznámení s pracovištěm a náplní 

práce, administrativní úkony) 1. 6. – 30. 9. 2021 - kódování 
3.  Místo výkonu práce 
 ČSÚ, hlavní budova, 3. patro, (Na padesátém 3268/81, Praha 10) 
4.  Počet pracovních pozic: 
 Několik desítek (kapacita 25 pracovních míst – počítačů) 
5.  Režim práce: 
 Čtyřhodinové směny 
6.  Smluvní vztah: 
 Dohoda o pracovní činnosti 
7.  Odměna:  
 160 Kč/hod. 
8.  Ostatní:  
 Mlčenlivost – jedná se o režimní pracoviště (podpis dohody o mlčenlivosti) 
 Nejlepší brigádníci budou mít možnost postupu na pozici supervizora kódování. 

 
Ad C. Pozice „Sčítací komisař České pošty“: 

Vše výhradně na základě domluvy s Českou poštou 

Zájemci o brigádu – praxi v rámci realizace SLBD 2021 vyplní přihlášku na Google Forms                       
(https://docs.google.com/forms/d/1m-NEt0vTWbxCwLRsotV8xp2nvn5bP-EEPHUzsNFGObI/edit) 
obsahující zároveň souhlas o předání kontaktních údajů Českému statistickému úřadu a případně také 
souhlas o poskytnutí údajů o odpracovaných hodinách ze strany ČSÚ katedře (povinné pro zájemce                            
o absolvování předmětu Praxe SLDB 2021 I a II v příštím ZS). Kontaktní údaje zájemců budou následně 
předány ČSÚ, jehož zástupce s každým z nich naváže kontakt a domluví další potřebné. 

https://docs.google.com/forms/d/1m-NEt0vTWbxCwLRsotV8xp2nvn5bP-EEPHUzsNFGObI/edit


Sčítací komisaři České pošty, kteří budou mít zájem o absolvování výběrového kurzu Praxe SLDB 2021 
I, II odevzdají po ukončení práce na základě DPČ potvrzení České pošty o svém celkovém pracovním 
výkonu.   

Prosím, vyplňte přihlášku co nejdříve, nejlépe do konce února. Volná místa budou obsazována podle 
data a času vyplnění registrace na základě principu "first come, first served".  

Za spolupráci děkuje a zdraví 

Tomáš Kučera 

 


