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Metodický list 

 
Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích 

 
 

Statistické šetření ČNB je realizováno ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s 
podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  
 
Pro novou podobu šetření od roku 2011 byl soubor respondentů vytipován kombinací 
záměrného a náhodného výběru. K šetření bylo k 1. 3. 2014 přihlášeno 231 nefinančních 
podniků. Každé čtvrtletí vyplní dotazník cca 190 podniků. Byly vybrány podniky z odvětví: 
Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 
motorových vozidel, Doprava a skladování.  
 
Šetření se provádí čtvrtletně v březnu, červnu, září a prosinci daného roku formou dotazníků. 
Termín odeslání vyplněných dotazníků je k 10. dni téhož měsíce. Zde v databázi Arad 
budeme publikovat souhrnné výsledky získané vážením jednotlivých odpovědí vždy na 
počátku následujícího měsíce po měsíci, kdy podniky výkazy zasílají. 
 
 
Detailnější popis jednotlivých otázek a formy výsledků: 
(levé části tabulek odpovídají formě dotazníku, hlavička v pravé části potom formě souhrnného výsledku) 
 

Část 1 Ceny 

 Meziroční změna spotřebitelských cen 

Jakou meziroční změnu spotřebitelských cen v celé české ekonomice očekáváte za 1 rok?  

Meziroční změna spotřebitelských cen Upravený průměr 
  za 1 rok  

 

Jakou meziroční změnu spotřebitelských cen v celé české ekonomice očekáváte za 3 roky? 

Jedná se o meziroční změnu spotřebitelských cen ve stanoveném období, nikoliv 
o kumulativní přírůstek cen za celé období tří let.  

Meziroční změna spotřebitelských cen Upravený průměr 
  za 3 roky  

Metodická vysvětlivka: Spotřebitelskými cenami se rozumí souhrnný indikátor definovaný 
a měsíčně publikovaný ČSÚ, který poskytuje informaci o vývoji cen typického spotřebního koše 
výrobků a služeb spotřebovávaných českými domácnostmi. Meziroční změna indexu 
spotřebitelských cen je všeobecně nazývána inflací. 

Poznámka k výpočtu: Upravený průměr nebere v úvahu 5 % nejvyšších a 5 % nejnižších hodnot. 
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Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů 

Jakou meziroční změnu cen hlavních vstupů (surovinových, materiálových, energetických 
atd.) do vaší výroby očekáváte za 1 rok? 

Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů Vážený průměr 
  za 1 rok  

Metodická poznámka: Výpočet změny cen hlavních vstupů lze přibližně získat jako průměrnou 
změnu cen surovinových, materiálových, energetických a dalších vstupů vážených jejich podílem 
na celkových nákladech. 

 

 Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů 

Jakou meziroční změnu cen hlavních výstupů z vaší výroby (finální produkce) očekáváte za 
1 rok? 

Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů Vážený průměr 
  za 1 rok  

  

 

 
 
 

Část 2 Makroindikátory 

 Meziroční změna průměrných mezd 

Jakou meziroční změnu průměrných mezd očekáváte ve vašem podniku v příštím čtvrtletí 
(za celý letošní rok, za celý příští rok)? 

Meziroční změna průměrných mezd Vážený průměr 
  v příštím čtvrtletí  
  za celý letošní rok  
  za celý příští rok  

Metodická vysvětlivka: Jedná se o mzdy (včetně naturálních) poskytované zaměstnancům 
(vedeným v evidenčním počtu) za práci. Tento ukazatel zahrnuje základní mzdy, příplatky 
a doplatky ke mzdám, odměny a jiné složky mzdy. Ostatní osobní náklady se do mezd nezahrnují. 
Předmětem šetření jsou hrubé mzdy. Podrobnější definici lze nalézt v metodických vysvětlivkách 
vzoru čtvrtletního výkazu ČSÚ P3-04 na www.vykazy.cz. 

 Meziroční změna zaměstnanosti 

Jakou meziroční změnu zaměstnanosti očekáváte ve vašem podniku v příštím čtvrtletí (za 
celý letošní rok, za celý příští rok)? 

Meziroční změna zaměstnanosti Vážený průměr 
  v příštím čtvrtletí  
  za celý letošní rok  
  za celý příští rok  

Metodická vysvětlivka: Jedná se o evidenční počet kmenových a externích zaměstnanců včetně 
tzv. agenturních pracovníků. Podrobnější definici lze nalézt v metodických vysvětlivkách vzoru 
čtvrtletního výkazu ČSÚ P3-04 na www.vykazy.cz. 

http://www.vykazy.cz/
http://www.vykazy.cz/
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 Meziroční změna investičních výdajů 

Jakou výši investičních výdajů očekáváte ve vašem podniku v následujících 6 (resp. 12) 
měsících v porovnání se stejným obdobím předchozího roku? 

Mají se na mysli investice nové, jejichž cílem je podpořit růst firmy, tj. investice do výroby, 
do rozšíření výrobních kapacit, do zvýšení efektivnosti výroby, do obměny sortimentu apod. 

Meziroční změna investičních výdajů Vážené saldo 

  v následujících 6 měsících 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  v následujících 12 měsících 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  

 
 

 
Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování 

Jaké faktory ovlivňují (limitují) vaše investiční rozhodování, resp. plánované investiční výdaje 
v příštích 12 měsících? 

 

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování 
v následujících 12 měsících 

Vážená 
relativní 
četnost 

nízká návratnost navrhovaných investic  
nedostatek vlastních finančních prostředků  
problémy při získávání externích zdrojů (úvěry)  
výše úrokových sazeb  
nejistota ohledně budoucí poptávky  
málo stimulující daňová opatření  
nedostatečně rychlé odpisy  
nedostatečné investiční pobídky  
nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu  
ostatní faktory  
rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory  

Poznámka k výpočtu: Relativní i absolutní četnosti nejsou ve vztahu k počtu respondentů, ale 
k počtu odpovědí na jednotlivé podotázky. 
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 Meziroční změna stavu zásob 

Jak se změní stav zásob surovin, materiálů a polotovarů, nedokončené výroby, hotových 
výrobků ve vašem podniku v tomto čtvrtletí (resp. v příštím čtvrtletí) v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku? 

Má se na mysli pohyb zásob ve fyzických (množstevních) jednotkách, resp. pohyb zásob 
vyjádřený hodnotově ve stálých cenách, které kopírují fyzický stav (objem) zásob tím, že 
eliminují jejich cenové výkyvy. 

Meziroční změna stavu zásob Vážené 
saldo 

v tomto 
čtvrtletí 

  suroviny, materiály a polotovary 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  nedokončená výroba 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  hotové výrobky 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

v příštím 
čtvrtletí 

  suroviny, materiály a polotovary 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  nedokončená výroba 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  hotové výrobky 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

 

 
 

Část 3 Podnikové indikátory 

 Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci 

Jakou odhadujete míru využití vašich výrobních kapacit ve sledovaném měsíci? 

Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném 
měsíci 

Vážený 
průměr 

v %  

Metodická vysvětlivka: Míra využití výrobních kapacit je poměr mezi aktuálním skutečným 
objemem produkce (výroby), který je dosahován při současné směnnosti během efektivního 
(využitelného) časového fondu výrobních zařízení (tj. po odpočtu sobot, nedělí, svátků, 
dovolených a plánovaných prostojů), a celkovou výrobní kapacitou (maximálním objemem 
produkce) podniku definovanou za stejných podmínek. Uvedená definice míry využití výrobních 
kapacit se nevztahuje na nepřetržité provozy. 
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 Dostupnost úvěrů 

Jak hodnotíte situaci v předchozích 12 měsících z hlediska dostupnosti bankovních úvěrů na 
financování vašich rozvojových či operativních potřeb? 

Dostupnost úvěrů v předchozích 12 měsících Vážené saldo 

 velmi dobrá 

 
 standardní 
 špatná 
 nelze posoudit 

Metodická vysvětlivka: Variantu „nelze posoudit“ lze typicky zvolit v situaci, kdy podnik nečerpal 
v uvedeném období žádné úvěry.  

 
 

Jak očekáváte, že se v následujících 12 měsících změní situace v dostupnosti bankovních 
úvěrů na financování vašich rozvojových či operativních potřeb? 

Dostupnost úvěrů v následujících 12 měsících Vážené saldo 

 zlepšení 

 
 zhoršení 
 beze změny 
 nelze posoudit 

Metodická vysvětlivka: Variantu „nelze posoudit“ lze typicky zvolit v situaci, kdy podnik neplánuje 
čerpat v uvedeném období žádné úvěry.  

 

  

Vývoj zakázek 

Jakou změnu ve vývoji zakázek očekáváte po vyloučení sezónních výkyvů v příštím čtvrtletí 
(resp. v následujících šesti měsících) v porovnání se stávajícím čtvrtletím? 

Změna ve vývoji zakázek 
  

Vážené saldo 

  v příštím čtvrtletí 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 

  v následujících 6 měsících 
zvýšení 

 snížení 
beze změny 
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 Platební morálka odběratelů 

Jaká je platební morálka vašich odběratelů, resp. zákazníků v ČR? Provádějí úhradu vašich 
faktur ve stanoveném termínu nebo se zpožděním?  

Platební morálka odběratelů Relativní četnost 

faktury placeny ve stanoveném termínu  
do 10 dnů po splatnosti  
11 - 20 dnů po splatnosti  
21 - 30 dnů po splatnosti  
31 - 60 dnů po splatnosti  
více než 60 dnů po splatnosti  

  
 

 Faktory omezující růst firmy 

Ohodnoťte význam následujících faktorů, které omezují růst vaší firmy. Význam ohodnoťte 
stupnicí 1 – 5 (1 = žádný, 5 = nejvyšší). 

Faktory omezující růst firmy  Průměr 
  nedostatečná poptávka - tuzemsko  
  nedostatečná poptávka - zahraničí  
  nedostatek financí  
  druhotná platební neschopnost  
  ceny materiálů a surovin  
  ceny energie  
  vysoké náklady na práci  
  nedostatek kvalifikované pracovní síly  
  konkurence  

  

 

 Kvalita podnikatelského prostředí 

Ohodnoťte význam kvality podnikatelského prostředí pro vaši firmu v následujících 
oblastech. Význam ohodnoťte stupnicí 1 – 5 (1 = žádný, 5 = nejvyšší). 

Kvalita podnikatelského prostředí Průměr 
  byrokracie  
  úroveň legislativy  
  vymahatelnost práva  
  korupce  
  udržitelnost veřejných financí  
  pracovní zákonodárství  
  dopravní infrastruktura  
  podpora exportu  
  strukturální fondy  
  podpora vědy a výzkumu  
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Část 4 Zajištění vývozu 

 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku 

Jaká část vašeho celkového vývozu byla v tomto čtvrtletí zajištěna finančními instrumenty 
proti kurzovému riziku? 

Jaká část vašeho očekávaného celkového vývozu v příštích 12 měsících je zajištěna 
finančními instrumenty proti kurzovému riziku? 

Zajištění vývozu proti kurzovému riziku Vážený průměr 
  v tomto čtvrtletí  
  v následujících 12 měsících  

  
 
 
 
 

Část 5 Platby a inkasa 

 Platby dodavatelům – rezidentům na území ČR v minulém čtvrtletí 

Jaký byl objem celkových plateb za materiál, výrobky a služby nakoupené od dodavatelů – 
rezidentů v minulém čtvrtletí a jaká část z toho byla zaplacena v cizích měnách? 

  Podíl EUR 
Platby dodavatelům - rezidentům  

  

 Inkasa od odběratelů – rezidentů na území ČR v minulém čtvrtletí 

Jaký byl objem celkových inkas za materiál, výrobky a služby prodané odběratelům – 
rezidentům v minulém čtvrtletí a jaká část z toho byla zaplacena v cizích měnách? 

  Podíl EUR 
Inkasa od odběratelů - rezidentů  
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