ÈESKÝ STATISTICKÝ ÚØAD
NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10

ANKETA PRO RESPONDENTY
STATISTICKÝCH ZJIŠOVÁNÍ
Váená paní, váený pane,
obracíme se na Vás se ádostí o vyplnìní ankety, její výsledky budou mít vliv na další
zkvalitòování systému statistických zjišování.
V této anketì Vám chceme dát pøíleitost vyjádøit své námìty. Zajímá nás zejména
Váš názor na obsah, rozsah a srozumitelnost formuláøù a na monosti co
nejjednoduššího sbìru a odesílání dat.
Dotazník ankety mùete vyplnit buï elektronicky na adrese www.czso.cz/dotaznik
nebo na formuláøi v tištìné podobì a zaslat jej spoleènì s výkazem na ÈSÚ. Dotazník,
prosím, odešlete do:
14. 4. 2006
Výsledky ankety budou zveøejnìny na adrese www.czso.cz
Dovolte, abychom Vám podìkovali za Váš èas a spolupráci pøi zvyšování kvality naší
spoleèné práce.

Ing. Jiøí Køovák, CSc., v.r.
1. místopøedseda ÈSÚ

01 Identifikaèní údaje
pro získání znalostí o názorech rùzných skupin respondentù
Typ jednotky
ekonomické subjekty
zapsané v obchodním
rejstøíku

Velikost jednotky
nefinanèní
finanèní

nevládní neziskové organizace
pøíspìvkové nebo organizaèní sloky státu
fyzické osoby

o
o
o
o
o

bez zamìstnancù
1 – 9 zamìstnancù
10 – 49 zamìstnancù
50 – 249 zamìstnancù
250 a více zamìstnancù

Pokyny k vyplòování:

1. K vyplnìní pouijte èerný/modrý mikrofix nebo èernou/modrou propisovací tuku.
2. Chcete-li odpovìï opravit, zcela pøeškrtejte chybnì vyplnìné pole a vyznaète správné.
3. Dotazník bude opticky snímán, proto prosím dodrujte vzory vyplnìní.
Vzor vyznaèování:

správnì vyznaèené pole

o

oprava zaškrtáním

Pokud není urèeno jinak (otázky 03, 05 a 07), vyberte prosím, u kadé otázky pouze jednu odpovìï.

o
o
o
o
o

02 Jsou pro Vás srozumitelné:
spíše ano èásteènì spíše ne
prùvodní dopisy
výkazy
metodické vysvìtlivky

o
o
o

o
o
o

07 Co by pøispìlo k vìtšímu vyuívání
elektronických výkazù: (oznaète i více odpovìdí)

o
zahrnutí pøípravy výkazù do softwaru firmy o
dostupnost internetu ve firmì
o
statistická zjišování na CD-ROM
o
jiná forma programového produktu
o

o
o
o

víceletá platnost výkazù

03 Upøednostòujete metodické vysvìtlivky:
(oznaète i více odpovìdí)

struèné
podrobné
záleí na sloitosti výkazu
volnì vloené

o
o
o
o

04 Vyuíváte pro vyplnìní výkazù webové stránky
ÈSÚ (klasifikace, metodické popisy, EPV):

o
o
o

ano
obèas
ne
05 Poadované údaje vyplòujete:
(oznaète i více odpovìdí)
pøevánì z evidence (informaèní soustavy)
kvalifikovaným odhadem
prostøednictvím jiné firmy

o
o
o

06 Dáváte pøednost:
tištìné formì výkazù
elektronické podobì výkazù

o
o

08 Upøednostòujete:
vìtší poèet výkazù s ménì ukazateli
menší poèet výkazù s více ukazateli
není to dùleitý faktor pro vyplnìní

o
o
o

09 Pokud by došlo ke sníení rozsahu
poadovaných údajù, zvýšila by se kvalita
Vámi poskytovaných dat:

o
o
o

urèitì ano
pravdìpodobnì ano
ne

10 Máte zájem o zpìtné informace, které se
týkají Vaší oblasti èinnosti:

o
o
o

ano, v kadém pøípadì
obèas, pro informaci
ne

11 Jakou školní známkou byste ohodnotili
vztah ÈSÚ k respondentùm?
1

o

2

o

3

o

4

o

5

o

Prosíme o Vaše konkrétní pøipomínky a námìty ke zkvalitnìní sbìru dat a komunikace s Èeským statistickým úøadem:

Máte-li zájem o osobní spolupráci pøi sniování zátìe respondentù, prosíme o uvedení kontaktu:

Dìkujeme za Váš èas, který jste vìnovali vyplnìní této ankety.

