
1.      Náš dům využívá kompletních účetních služeb, vč. sestavení účetní závěrky a vyúčtování na jednotky 

1A:  Jak jste spokojeni s kvalitou a rozsahem poskytovaných účetních služeb, přesností, průkazností a srozumitelností účetnictví? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

1B: Jak jste spokojeni s kvalitou, přesností,  srozumitelností  a celkovou podobou předpisů zálohových plateb? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

1C: Jak jste spokojeni s kvalitou, přesností, srozumitelností a celkovou podobou vyúčtování zálohových plateb a účtu DZO? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

1D: Jak jste spokojeni s rychlostí vyřizování Vašich požadavků v oblasti účetních služeb? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

1E: Jak jste spokojeni s úrovní komunikace s účetní, která účtuje Váš dům? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

2.      Využíváme služeb technického úseku

2A: Jak jste spokojeni s úrovní spolupráce s technic. úsekem ve věcech plánování a realizace oprav, technic. poradenství apod.? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

2B: Jak jste spokojeni se zajištěním drobných oprav a pravidelných revizí technických zařízení domu? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

2C: Jak jste spokojeni s fungováním non stop havarijní služby? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

2D: Jak jste spokojeni s rychlostí vyřizování Vašich požadavků v oblasti technické? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

2E: Jak jste spokojeni s úrovní komunikace s technikem, který má Váš dům na starosti? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

3.      Využíváme služeb zákaznického centra

3A: Jak jste spokojeni se službami zákaznického centra? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

3B: Jak jste spokojeni s otevírací dobou zákaznického centra? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

3C: Jak jste spokojeni s otevírací dobou pokladny? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

3D: Jak jste spokojeni s agendou vymáhání pohledávek? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

4.      Využíváme právní pomoci

4A: Jak jste spokojeni s kvalitou a rychlostí poskytování právní pomoci v oblastech členských či dodavatelsko-odběratelských? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

4B: Jak jste spokojeni s kvalitou a informacemi poskytovanými na pravidelných seminářích k aktuální problematice bydlení? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

NE*

ANO ČÁSTEČNĚ NE*

* v případě odpovědi NE již 

nevyplňujte otázky 2A až 2E

* v případě odpovědi NE již 

nevyplňujte otázky 3A až 3D

* v případě odpovědi NE již 

nevyplňujte otázky 4A až 4B

ANO ČÁSTEČNĚ

ANO ČÁSTEČNĚ NE*

ANO ČÁSTEČNĚ NE*

* v případě odpovědi NE již 

nevyplňujte otázky 1A až 1E

Dotazník spokojenosti zákazníka
Tento dotazník je ANONYMNÍ a jeho vyplnění je DOBROVOLNÉ. Vyhodnocení dotazníku napomůže ke zlepšení úrovně námi poskytovaných služeb.

Otázky směřují k četnosti využívání námi poskytovaných služeb a spokojeností s kvalitou a cenou těchto služeb.

Hodnocení využívání služby:  vyberte jednu z možností (ANO - ČÁSTEČNĚ - NE). V případě odpovědi "NE" již nevyplňujte příslušný blok otázek.

Hodnocení spokojenosti se službou: +3 až -3 (+3 znamená maximálně spokojen, -3 velmi nespokojen, číslo 0 označuje neutrální postoj). V případě, že nejste schopni posoudit 

spokojenost s poskytovanou službou, označte sloupec „nejsem schopen posoudit“, v případě, že danou službu nevyužíváte, označte sloupec „nevyužívám“.



5.      Využíváme možnosti nechat si zpracovat zprávu o činnosti správce a účasti zaměstnance 

          SBD Sever na našich schůzích (shromážděních).

5A: Jak jste spokojeni s kvalitou, rozsahem a úrovní zpracované zprávy o činnosti správce? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

5B: Jak jste spokojeni s vystupováním a informační kvalitou účasti zaměstnance SBD Sever na shromáždění? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

6.      Ostatní

6A: Jak jste spokojeni s cenou služeb poskytovaných SBD Sever? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit

6Aa: K této otázce můžete uvést, jakou cenu za poskytované služby považujete za nejvýše přijatelnou (cenu uveďte 

          za 1 bytovou jednotku/měsíčně/ vč. DPH) ……………………………………………..…………..………………………....

6B: Jak jste spokojeni s komunikací se zaměstnanci SBD Sever? (osobně, telefonicky, e-mailem atd.) +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

6Ba: Jak jste spokojeni s informacemi a podobou webových stránek SBD Sever? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

6Bb: Jaké formě komunikace se zaměstnanci SBD Sever dáváte přednost? (prosím, uveďte slovy):
……………………………………………..…………..………………………....

……………………………………………..…………..………………………....

6C: Jak jste spokojeni s úrovní, kvalitou a možnostmi parkování při Vaší návštěvě v sídle SBD Sever? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit nevyužívám

6D: Jak jste spokojeni s poskytovaným rozsahem služeb SBD Sever? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
nejsem schopen 

posoudit

6Da: O které služby byste doporučili rozšířit činnost SBD Sever? (prosím, uveďte slovy):
……………………………………………..…………..………………………....

……………………………………………..…………..………………………....

6Db: Na základě Vaší zkušenosti s SBD Sever, doporučil/-a byste naše služby svým přátelům a známým, o kterých byste věděl/-a, 

          že poptávají správu bytového domu? 

Na závěr, prosím, ZAŠKRTNĚTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ - velikost Vašeho domu dle počtu bytových jednotek:

a)      5 - 20                                b)      21 - 39                                c)      40 - 69                                   d)      70 a více

ČÁSTEČNĚ NE*

ANO NE

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK, PROSÍM, VLOŽTE DO PŘILOŽENÉ OBÁLKY A ZAŠLETE NA ADRESU SBD SEVER, Lipová 596/7, 460 31  Liberec 4     NEBO                                                                                               

OBÁLKU VHOĎTE DO PŘIPRAVENÉHO BOXU NA ZÁKAZNICKÉM CENTRU NEJDÉLE DO 31.1.2017. DĚKUJEME

* v případě odpovědi NE již 

nevyplňujte otázky 5A až 5B
ANO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. V případě, že chcete cokoliv k daným otázkám uvést či upřesnit své hodnocení slovy, máte možnost zde:


