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Dotazník pro podnikatele a firmy 

MAPOVÁNÍ POTŘEB A ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU 

PODNIKATELSKÉHO SEKTORU  

V ÚZEMÍ MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 
 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který je 

zaměřen na mapování potřeb a rozvojového potenciálu podnikatelského sektoru v území 

MAS Českomoravské pomezí.  

Výstupy budou využity při zpracování strategie rozvoje území na období 2021 – 2027. 

Děkujeme za spolupráci. 

Marta Vencovská, ředitelka MAS Českomoravské pomezí o.p.s..  

  

Vyplněný dotazník zašlete do 20. 12. 2020 na adresu MAS Českomoravské pomezí 

o.p.s., Varhánkova 1240, Polná, 588 13,  nebo můžete poslat sken na info@mascmp.cz 

nebo vyplnit elektronicky na http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/ 

Jméno firmy / Název: 

Obec /město kde působíte: 

Kontakt:  

1. Právní forma podnikání: 

⃝ právnická osoba 

⃝ fyzická osoba 

2. Počet zaměstnanců: Vyberte jednu odpověď 

⃝ nemám zaměstnance 

⃝ do 10 zaměstnanců (mikropodnik) 

⃝ 11-50 zaměstnanců (malý podnik) 

⃝ 51-100 zaměstnanců (střední podnik) 

⃝ více než 100 zaměstnanců (velký podnik) 

3. Obor Vašeho podnikání: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ zemědělská prvovýroba 

⃝ zpracování zemědělských produktů 

⃝ automobilový průmysl 

⃝ dřevozpracující průmysl 
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⃝ elektrotechnický průmysl 

⃝ kovozpracující průmysl 

⃝ plastikářský průmysl 

⃝ strojírenský průmysl 

⃝ textilní, oděvní a kožedělný průmysl 

⃝ ostatní průmysl 

⃝ lesní hospodářství 

⃝ sociální činnost 

⃝ stavebnictví 

⃝ pohostinství a ubytování 

⃝ rybářství 

4. Který z následujících faktorů má pozitivní/negativní vliv na Vaše podnikání: 

Vyberte jednu odpověď v každém řádku 

 

Vyberte jednu odpověď v každém řádku 
Pozitivní vliv Negativní 

vliv 

Neutrální 

vliv 

Domácí konkurence    

Zahraniční konkurence 
   

Covid-19 
   

Klimatické podmínky 
   

Dotační politika 
   

Byrokracie státní správy 
   

Spolupráce s místní samosprávou 
   

Dopravní dostupnost 
   

Jiné 
   

 

5. Který z následujících bodů máte/nemáte k dispozici ke svému podnikání? 
Vyberte jednu odpověď v každém řádku Mám/je 

dostupné 

Nemám/není 

dostupné 

Neutrální 

vliv 

Dostupnost pracovní síly 
 

   

Kvalifikovaná pracovní síla 
 

   

Dostupnost financování (úvěry, půjčky)  
 

   

Dostupnost odborných kurzů, školení  
 

   

Dostupnost stabilního/rychlého 

připojení k internetu 
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6. Které z následujících aktivit obce ovlivňují i Vaše podnikání? 
Vyberte jednu odpověď v každém řádku Má vliv Nemá vliv Neutrální 

vliv 

Informace o rozvojových plánech obce     

Budování průmyslových zón    

Zvýhodněné podmínky pro místní 

podnikatele 
   

Infrastruktura    

Místní vyhlášky a nařízení    

Přístup stavebního úřadu    

 

7. Uvažujete do budoucna o flexibilních formách práce? (home office, sdílené místo, ...) 

Vyberte jednu odpověď 

⃝ Ano 

⃝ Ne 

⃝ Nevím  

8. Využíváte možností dotační politiky? Vyberte jednu odpověď 

⃝ dosud jsme nevyužili 

⃝ o dotaci jsme požádali, ale nedostali jsme ji 

⃝ dotaci jsme dostali (ojediněle) 

⃝ dotace využíváme opakovaně (zkušení žadatelé) 

⃝ o dotaci budeme žádat 

 

9. Zkuste odhadnout a vypište níže investiční záměry či projekty na období 2021 – 

2027, které byste chtěli realizovat. (př. nákup traktoru, rok 2022, 2.800.000 Kč) 

Váš záměr   Přibližný rok realizace   Odhad nákladů v Kč 

   

   

   

   

   

   

 

Děkujeme  


