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Průzkum je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2015. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.

Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný dotazník doručte do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
na adresu ČSÚ - oddělení 5303, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

nebo elektronicky tlačítkem "Odeslat výkaz"

Formuláře dotazníků, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

Informace podá: ČSÚ, odd. 5303, Jana Valenčíková, e-mail: jana.valencikova@czso.cz telefon: 274 052 804,
274 054 116

fax: 274 052 965,
274 052 452

IČO

Dotazník
vyplnil:

Jméno a příjmení

Telefon

Fax

E-mail Datum

Vyplňuje-li dotazník za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
                         z organizačních změn nebo jiných okolností (v případě, že vymezený prostor při vyplňování papírového formuláře nepostačuje,
                         pokračujte na samostatném listě).
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Vyplněný dotazník laskavě doručte
do 12. kalendářního dne v měsíci 2015 1 IČO 2

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

3

Odpovědi označte křížkem
Prosíme vylučte ve svých odpovědích sezónní výkyvy

I. HODNOCENÍ VAŠÍ
  SOUČASNÉ SITUACE

II. VÁŠ ODHAD NA PŘÍŠTÍ 3 MĚSÍCE VE SROVNÁNÍ SE SITUACÍ
    V SOUČASNOSTI

1  Považujete celkovou ekonomickou
     situaci Vaší firmy za
dobrou 1

uspokojivou

špatnou

   Považujete úroveň poptávky (dle knihy
   zakázek) po Vaší produkci za

                    2  celkově     3  v zahraničí
více než
uspokojivou 2 3

uspokojivou

méně než
uspokojivou

4  Jaký byl vývoj celkové poptávky po Vaší
    produkci (dle knihy zakázek) v minulých
    3 měsících

rostoucí 4

nezměnil se

klesající

5  Jaký byl vývoj Vaší výrobní činnosti
     v minulých 3 měsících

rostoucí 5

nezměnil se

klesající

6  Považujete stav zásob hotových
    výrobků (produkce) za

vysoký 6

normální v sezóně

nízký

7  Je Vaše firma v platební neschopnosti
    (závazky po lhůtě splatnosti)
ano 7

ne

Celková ekonomická situace Vaší
firmy se
              8  v příštích
                         3 měsících

9  v příštích
     6 měsících

zlepší 1 2

nezmění

zhorší

10  Výrobní
       činnost se

11  Počet
      zaměstnanců se

zvýší 3 4

nezmění

sníží

12  Očekáváte, že Vaše prodejní ceny

porostou 5

zůstanou stejné

poklesnou

13  Celková poptávka (kniha zakázek)
       po Vašich výrobcích se

zvýší 6

nezmění

sníží

14  Celkový export
       (kniha zakázek) se

15  Celkový
       dovoz se

zvýší 7 8

nezmění

sníží

16  Schopnost Vaší firmy
       platit své závazky
       ve lhůtě splatnosti se

17  Objem
        úvěrů se

zvýší 9 10

nezmění

sníží

nebudete mít úvěry

18  Vaše výrobní kapacity jsou vzhledem
      k zakázkám

více než dostatečné 11

dostatečné

nedostatečné

19  Na kolik měsíců předpokládáte,
      že na základě zakázek (při normální
      pracovní době) máte zajištěnu
      práci - na 1 desetinné místo

měsíců 1

20  Považujete stav zásob surovin
      a materiálu za
vysoký 2

odpovídající

nízký

III. OTÁZKY 21 AŽ 25 VYPLŇTE
     V LEDNU, DUBNU, ČERVENCI
     A ŘÍJNU

21  Stupeň využití Vašich výrobních
        kapacit (neberte v úvahu
        nevyužívání v období dovolené)

do 30 % 1

31 - 40 %

41 - 50 %

51 - 60 %

61 - 70 %

71 - 80 %

81 - 90 %

91 - 100 %

více než 100 %

22  Nejdůležitější bariéry růstu
       produkce firmy (označte křížkem
       maximálně 2 možnosti)

nejsou 2

nedostatečná poptávka

nedostatek zaměstnanců

nedostatek materiálu nebo zařízení

finanční problémy

jiné (specifikujte)

3

23  Vaše konkurenční pozice  
       na domácím trhu se v minulých
       3 měsících

zlepšila 4

nezměnila

zhoršila

Vaše konkurenční pozice
na zahraničních trzích se
v minulých 3 měsících
              24  v zemích
                           EU

25  v ostatních
       zemích

zlepšila 5 6

nezměnila

zhoršila

Pokud posíláte dotazník faxem, stačí tato strana s vyplněnými kontaktními údaji

Jméno a příjmení 1

Telefon 2

Fax 3

E-mail 4

Datum 5
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