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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ 3010
NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10

ANKETA PRO RESPONDENTY STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění ankety, jejíž výsledky použije ČSÚ k dalšímu
zkvalitňování a zjednodušení statistických zjišťování. Výsledky minulé ankety přispěly
k rozhodování o způsobech snížení zátěže ČSÚ vůči respondentům. Došlo především ke snížení
rozsahu výkazů podle typu zpravodajských jednotek, výkazy jsou tzv. více „šité na míru“.
V této anketě Vám chceme dát příležitost vyjádřit své náměty. Zajímá nás zejména
Váš názor na obsah a srozumitelnost výkazů, dostupnost požadovaných údajů
a na možnosti co nejjednoduššího vyplňování a odesílání výkazů.
Dotazník ankety je možné vyplnit buď elektronicky na adrese www.czso.cz/dotaznik nebo
na doručeném formuláři a zaslat jej na ČSÚ na výše uvedenou adresu. Dotazník, prosím, odešlete
nejpozději do:

19.5.2009
Výsledky ankety budou zveřejněny do 30.6.2009 na adrese www.czso.cz
Dovolte, abychom Vám poděkovali za Váš čas a spolupráci při zvyšování kvality naší společné
práce.
Ing. Jiří Křovák, CSc., v.r.
1. místopředseda ČSÚ

Pokyny k vyplnění:
» K vyplnění formuláře použijte modrou nebo černou propisovací tužku/mikrofix.
» Chybně označené pole zcela přeškrtejte
a označte správné
» Formulář bude opticky snímán, proto prosím dodržujte vzor vyplnění.
» Pokud není určeno jinak, označte u každé otázky pouze jednu odpověď.

1. Jsou pro Vás výkazy srozumitelné?
ano
částečně

ne

nevyplňoval/a jsem, nemohu posoudit

Pokud odpovíte „částečně“ nebo „ne“, uveďte prosím, co není srozumitelné a u jakého výkazu - popř. který oddíl:

2. Jsou pro Vás srozumitelné metodické vysvětlivky?
ano
částečně

ne

nevyplňoval/a jsem, nemohu posoudit

Pokud odpovíte „částečně“ nebo „ne“, uveďte prosím, co není srozumitelné a u jakého výkazu - popř. který oddíl:

3. Oproti předchozím letům došlo u ročních výkazů za rok 2008 a čtvrtletních a měsíčních za rok 2009 k omezení
množství a rozsahu některých oddílů. Ulehčila Vám tato změna zpravodajskou povinnost?
nevyplňoval/a jsem,
ano
částečně
ne
změn jsem si nevšiml/a
nemohu posoudit
4. Souhlasil/a byste s tím, aby Vám zpravodajská povinnost byla oznamována výhradně elektronicky?
(s možností vyplnit budˇ elektronický nebo vytištěný formulář)
ano
ne
nevím, nemohu posoudit
5. Používáte pro vyplnění výkazů EPV (elektronické pořizování výkazů)?
částečně
ne
ano
Pokud odpovíte „částečně“ nebo „ne“, uveďte prosím, u kterých výkazů máte k EPV výhrady:

6. Co by přispělo k většímu využívání EPV? (označte i více odpovědí)
jiná možnost - napište prosím jaká:
víceletá platnost výkazů
dostupnost internetu ve firmě
zasílání statistických zjišťování na CD-ROM
nevím, nemohu posoudit
7. Požadované údaje vyplňujete:
převážně z evidence
(informační soustavy)

kvalifikovaným
odhadem

kombinuji předchozí
uvedené možnosti

8. Od ledna 2009 je pro Vás na adrese www.vykazy.cz k dispozici rozcestník se souhrnným přehledem informací
ke statistickým zjišťováním. Jak hodnotíte tento rozcestník?
nevím,
o jeho existenci jsem
informace bych
je přínosný
není přínosný
nemohu posoudit
do této doby nevěděl/a
doplnil/a
Pokud odpovíte „informace bych doplnil/a“, uveďte prosím, jaké informace v rozcestníku postrádáte:

9. Jakou školní známkou byste ohodnotil/a vztah ČSÚ k respondentům?
1
2
3
4
Prosíme o Vaše konkrétní připomínky a náměty ke zkvalitnění sběru dat a komunikace s ČSÚ.

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ ANKETY.

5

