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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, Bc. Silvie Bartáková, e-mail: silvie.bartakova@czso.cz, telefon: 274 054 114
fax: 274 052 965

Ing. Jiří Obst, e-mail: jiri.obst@czso.cz telefon: 274 054 116
fax: 274 052 049

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

1  Považujete celkovou ekonomickou situaci Vaší firmy
     v současnosti za

dobrou 1

odpovídající sezóně

špatnou

2  Poptávka po Vašich službách v minulých 3 měsících

rostla 2

nezměnila se

klesala

3  Očekáváte, že v příštích 3 měsících poptávka
    po Vašich službách

poroste 3

zůstane stejná

klesne

4  Počet zaměstnanců Vaší firmy v minulých 3 měsících

rostl 4

nezměnil se

klesal

5  Očekáváte, že v příštích 3 měsících počet
     zaměstnanců Vaší firmy

vzroste 5

zůstane stejný

klesne

6  Očekáváte, že ceny Vašich služeb v příštích
     3 měsících

vzrostou 1

zůstanou stejné

klesnou

7  Očekáváte, že se celková ekonomická situace Vaší
     firmy v příštích 3 měsících

zlepší 2

nezmění

zhorší

8  Očekáváte, že se celková ekonomická situace Vaší
     firmy v příštích 6 měsících

zlepší 3

nezmění

zhorší

     OTÁZKU 9 A 10 VYPLŇTE V LEDNU, DUBNU,
     ČERVENCI A ŘÍJNU

9  Pokud se zvýší poptávka, můžete zvýšit
     se současnými zdroji objem své činnosti

ano 4

ne

pokud ano, o kolik % (uveďte) 5

10  Nejdůležitější bariéry omezující činnost Vaší firmy
       (označte maximálně 2 možnosti)

nejsou žádné bariéry 6

nedostatečná poptávka

nedostatek zaměstnanců

nedostatečné prostory, zařízení

finanční problémy

jiné (specifikujte)

7

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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