DOTAZNÍK PRO PODNIKY DO 25 ZAMĚSTNANCŮ
Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je získat informace o pracovní poptávce menších podnikatelů v našem regionu.
Ačkoliv tvoří podniky do 25 zaměstnanců významný podíl zaměstnavatelů ve Zlínském kraji, požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu těchto podniků nebyly
dosud sbírány ani zpracovávány. Díky tomuto dotazníku budou zmapovány a zveřejněny na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje, jehož
provozovatelem je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.
Data budou rovněž využívána regionálními orgány veřejné správy a krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, a to především při formulování regionální politiky
v oblasti vzdělávání a trhu práce.
Vámi vyplněná data budou bezpečně uložena, nezávisle zpracována a dále šířena v anonymizované, agregované podobě výhradně za účelem lepšího poznání
aktuálního stavu zaměstnanosti a pracovní poptávky menších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji.
1 EVIDENČNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNAVATELE
Název zaměstnavatele………………
Sídlo (právnické osoby)/Místo podnikání (OSVČ)………………….
PSČ…………
IČ………….
Statutární zástupce………………………..
Hlavní/převažující předmět ekonomické činnosti dle CZ-NACE:
Za hlavní ekonomickou činnost je považována činnost, která se podílí nejvyšší měrou na tvorbě přidané hodnoty/zisku subjektu.
Druh vlastnictví: Vyberte z možných odpovědí
-

Soukromé
Družstevní
Komunální
Státní

-

Vlastnická sdružení politických stran a církví
Smíšené (kombinace předchozího)

Jméno a příjmení osoby, která dotazník zpracovala………………..
Pracovní pozice………………………
Kontaktní telefon…………………..
Kontaktní e-mail…………………….

2 POČET ZAMĚSTNANCŮ
Rozumí se počet kmenových zaměstnanců, kteří mají pracovní poměr uzavřený přímo s Vaší organizací jako zaměstnavatelem, nezapočítávají se pracovníci
na další pracovní poměr, na dohody, osoby na mateřské a rodičovské dovolené.
Prosím doplňte počty pracovníků do následující tabulky:
K 31.12.2017
ve fyzických
osobách

Popis

K 31.12.2017
v přepočtených
osobách
(nepovinný údaj)

Předpokládaný stav k
31.12.2018
(ve fyzických osobách)

Celkem za subjekt za celou republiku
- počet pracovníků Vaší organizace ve
všech provozovnách/pracovištích v ČR
Celkem za subjekt za Zlínský kraj
- počet pracovníků Vaší organizace ve
všech provozovnách/pracovištích v ČR
2b Ve kterém okrese Zlínského kraje má Vaše organizace pracoviště? Prosím vyberte. V případě, že má Vaše společnost provozovnu/pracoviště ve více
okresech, prosím doplňte počet zaměstnanců na jednotlivých pracovištích.
-

Zlín-počet zaměstnanců……………
Vsetín-počet zaměstnanců……………

-

Kroměříž-počet zaměstnanců……………
Uherské Hradiště-počet zaměstnanců……………

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH
Počet kmenových zaměstnanců na všech provozovnách/pracovištích:
Za kmenové zaměstnance se považují pracovníci, kteří mají uzavřený pracovní poměr přímo s Vaší organizací – nezapočítávají se pracovníci na další pracovní
poměr, na dohody, osoby na mateřské a rodičovské dovolené nebo agenturní pracovníci.
K 31.12.2017
ve fyzických
osobách

Popis

K 31.12.2017
v přepočtených
osobách
(nepovinný údaj)

Celkem za subjekt
Ženy
Osoby se zdravotním postižením
(OZP)
Osoby ve věku 55+

Z toho

Pracující v důchodovém věku
Cizinci – občané Slovenské
republiky
Cizinci z EU/EHP a Švýcarska
(mimo občanů Slovenské
republiky)
Cizinci z ostatních zemí
Nejčastější státní příslušnost
cizinců

3 KOLIK ZAMĚSTNANCŮ V HLAVNÍM POMĚRU ZAMĚSTNÁVÁTE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK?
Celkem

Předpokládaný stav k
31.12.2018
(ve fyzických osobách)

Z toho ženy
4 JAKÁ BYLA STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE NEJVYŠŠÍHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ K 31. 12. 2017?
Typ vzdělání

Počet osob

Z toho ženy

Základní vzdělání a bez
vzdělání
Vyučení bez maturity
Vyučení s maturitou
Středoškolské vzdělání s
maturitou (odborné a
všeobecné)
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
5 JAKÁ JE STRUKTURA VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ DLE KATEGORIE CZ-ISCO K 31. 12. 2017? (nepovinný údaj) Uveďte počty Vašich zaměstnanců v kategoriích
CZ-ISCO dle struktury Vašich zaměstnanců.
Kategorie CZ-ISCO
1 - Zákonodárci a řídící
pracovníci

2 - Specialisté
3 -Techničtí a odborní
pracovníci (a nižší
zdravotničtí)
4 - Úředníci (a
administrativní pracovníci)

Příklady profesí
Ředitel firmy, nejvyšší management
Odborné profese vyžadující vysokou specializaci a
kompetence odpovídající vysokoškolskému
vzdělání nebo vědecké kvalifikaci
Mistři, dispečeři, technici, zdravotní sestry zpravidla odborné SŠ vzdělání
Sekretářky, pracovníci u přepážek, recepční,
účetní - zpravidla SŠ vzdělání

Počet osob

Z toho ženy

Prodavači, kuchaři, číšníci, provozní, pokladní,
5- Pracovníci ve službách a
pracovníci cestovního ruchu, ošetřovatelé,
prodeji
sanitáři, pracovníci ostrahy apod.
6 - Kvalifikovaní pracovníci v
zemědělství, lesnictví a
rybářství
Ovocnáři, vinaři, pěstitelé, chovatelé, rybáři

7 - Řemeslníci a opraváři

Zedníci, tesaři, truhláři, elektrikáři, svářeči,
automechanici, mechanici a opraváři strojů a
zařízení, řezníci, uzenáři, pekaři, švadleny, krejčí,
obuvníci apod.

8 - Obsluha strojů, zařízení,
montéři

Obsluha důlních a hutních zařízení, zařízení na
zpracování ropy, výrobků z pryže, plastu a papíru,
skla, montážní dělníci, řidiči, lodníci, strojvůdci

9 - Pomocní a nekvalifikovaní Zaměstnání pomocného charakteru, kde nejsou
pracovníci
kladeny požadavky na vzdělání

6a HODLÁTE ZVYŠOVAT STAVY ZAMĚSTNANCŮ DO KONCE ROKU 2018?
Ne
Ano
6aa Pokud hodláte zvyšovat stavy pracovníků, uveďte počty a v jakých profesích: (nepovinný údaj)
Název profese: ……………………………………..
Bližší specifikace profese (stručná charakteristika, optimální úroveň a obor vzdělání) ………………………..
Počet osob:……………………….

Důvod – Vyberte jednu z možností
-

1 Změna odbytu/poptávky na trhu
2 Automatizace/robotizace
3 Nové technologie
4 Informační systémy
Jiné – uveďte jaké……………………………………………

Jedná se o dlouhodobě postrádanou profesi?
-

Ano
Ne

Hodláte zvyšovat stavy ještě v dalších profesích?
-

Ano
Ne

6b HODLÁTE SNIŽOVAT STAVY ZAMĚSTACNŮ DO KONCE ROKU 2018?
Ne
Ano
6bb Pokud hodláte snižovat stavy zaměstnanců, uveďte v jakých profesích, počet a důvod (nepovinný údaj)
Název profese: ……………………
Bližší specifikace profese (stručná charakteristika, optimální úroveň a obor vzdělání) ………………………..
Počet osob……………………
Důvod – Vyberte jednu z možností
-

1 Změna odbytu/poptávky na trhu
2 Automatizace/robotizace
3 Nové technologie
4 Informační systémy

-

Jiné – uveďte jaké……………………………………………

Hodláte snižovat stavy v ještě v dalších profesích?
Ano
Ne
7 SPOLUPRACUJETE VE ZLÍNSKÉM KRAJI SE ŠKOLOU?
Ano
Ne
7a Typ školního zařízení: lze vybrat více možností
-

Učiliště
Střední škola
Vysoká škola

7b V jaké oblasti spolupracujete?
-

Odborný výcvik, praxe a pracovní stáže
Spolupráce při školeních
Jiná oblast spolupráce ………………….Uveďte jaká

8 MÁ VAŠE SPOLEČNOST VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE PRO VÝZKUM A VÝVOJ?
Ano
Ne
8a O kolik zaměstnanců se jedná? Uveďte přepočet na plná pracovní místa (Např. pokud u Vás pracují 2 pracovníci ve výzkumu či vývoji na 0,6 úvazku,
uveďte 2x0,6=1,2)
Celkový počet…………………..
Z toho s ukončeným VŠ vzděláním:………………………

9 SPOLUPRACUJETE NA VÝZKUMU A VÝVOJI S VEŘEJNÝMI VÝZKUMNÝMI INSTITUCEMI (VČETNĚ VYSOKÝCH ŠKOL)?
Ano
Ne
9a Kdo jsou Vaši 2 nejdůležitější partneři (včetně zahraničních)?
Název instituce (např. VÚT,
AVČR, název VŠ)

Bližší specifikace, např. název
fakulty/ústavu, zaměření výzkumu

Město

10. ZAMĚSTNÁVÁ VAŠE ORGANIZACE TAKÉ AGENTURNÍ PRACOVNÍKY? Jedná se o pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu uzavřenou s pracovní
agenturou, která jim pracovní místa ve Vaší organizaci zprostředkovala.
Ano
Ne
10a Jaký je počet agenturních pracovníků?
Aktuální stav…………………………………………………….
Výhled do konce roku 2018………………………..
10b Jaké jsou nejčastější profese agenturních pracovníků, které Vaše organizace využívá? (nepovinný údaj)
Prosím uveďte název profese a počet pracovníků u 1-2 nejčastěji využívaných profesí.
Název profese

Aktuální stav pracovníků

výhled do konce roku
2018

11 Existují profese, které máte dlouhodobě nebo opakovaně problém obsadit?
Ano
Ne
11a O jaké profese se jedná? Prosím uveďte dle významu 1-2 profese, bližší specifikaci a počty pracovních míst.

Název profese

Bližší specifikace (stručná
charakteristika, optimální úroveň a
obor vzdělání)

Počet pracovníků

12 Budete hledat v roce 2018 náhradu za zaměstnance odcházející do důchodu?
Ano
Ne
12a Za jaké profese? Prosím uveďte dle významu 1-2 profese, bližší specifikaci, počty uvolněných pracovních míst a zda očekáváte problém s
hledáním náhrady za tyto zaměstnance.

Název profese

Bližší specifikace (stručná
charakteristika, optimální úroveň a
obor vzdělání)

Počet pracovníků

13. Vnímáte nějaké překážky pro Vaši činnost/podnikání? Můžete zvolit max 3. možnosti
Administrativní zátěž

Očekáváte problém s obsazením
této profese? Ano/ne

Složitá legislativa
Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Nedostatek kapitálu
Konkurence
Špatná dopravní dostupnost pro zaměstnance
Jiné – uveďte jaké……………………………………………………..
Žádné zásadní překážky nevnímám
14. Prostor pro Vaše poznámky a doplňující informace k dané oblasti:
………………………………………………………………

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.
Tým specialistů zaměstnanosti
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Nepovinné otázky jsou v dotazníku znázorněny zelenou barvou.

