
Konjunkturální průzkum
o investicích

EV Iv 1-02
Registrováno
ČSÚ ČV 81/15
ze dne 29.10.2014
IKF 719015v pololetí 2015

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 za 1. pololetí do 20. 3. 2015, za 2. pololetí do 20. 10. 2015
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, Ing. Jiří Obst, e-mail: jiri.obst@czso.cz telefon: 274 054 116,
274 052 049

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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IČO

1

V 1. POLOLETÍ 2015 VYPLŇTE LEVOU STRANU
DOTAZNÍKU A 1. SLOUPEC V ODDÍLE III

VE 2. POLOLETÍ 2015 VYPLŇTE CELÝ DOTAZNÍK

Uveďte hodnotu nového dlouhodobého hmotného
majetku v roce 2014 v tis. Kč

1

Odhadněte hodnotu nového dlouhodobého
hmotného majetku v roce 2015 v tis. Kč

2

1  Investujete v roce 2015

ano 3

ne

2  Uveďte, jaký typ dlouhodobého hmotného majetku v roce 2015
pořídíte především
náhrada starého zařízení nebo provozů 4

rozšíření výrobní kapacity

investice se zaměřením na nové výrobní techniky nebo
technologie, automatizaci výrobního provozu

jiné investice (např. pro odstranění znečištění životního
prostředí, bezpečnostní opatření atd.)

Odhadněte hodnotu nového dlouhodobého
hmotného majetku v roce 2016 v tis. Kč

1

3  Budete investovat v roce 2016

ano 2

ne

4  Uveďte, jaký typ dlouhodobého hmotného majetku v roce
     2016 pořídíte především
náhrada starého zařízení nebo provozů 3

rozšíření výrobní kapacity

investice se zaměřením na nové výrobní techniky nebo
technologie, automatizaci výrobního provozu
jiné investice (např. pro odstranění znečištění životního
prostředí, bezpečnostní opatření atd.)

5  Poptávka                                                                2015 2016

velmi stimulující 4 5

stimulující

žádný vliv

omezující

velmi omezující

neumíme posoudit

6  Finanční zdroje nebo očekávané zisky

velmi stimulující 6 7

stimulující

žádný vliv

omezující

velmi omezující

neumíme posoudit

7  Technické faktory 1)

velmi stimulující 8 9

stimulující

žádný vliv

omezující

velmi omezující

neumíme posoudit

8  Jiné 2) 10

velmi stimulující 11 12

stimulující

žádný vliv

omezující

velmi omezující

neumíme posoudit

Odpovědi označte křížkem

I. ODHAD NA ROK 2015 II. ODHAD NA ROK 2016

III. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VAŠE INVESTIČNÍ
     ROZHODNUTÍ V ROCE

Poznámka:

1) Technické faktory zahrnují například: technologický
pokrok, dostupnost kvalifikovaných pracovních sil atd.

2) Jiné faktory představují například: daňová opatření,
rychlost odpisů, investiční pobídky atd.

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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