
Příloha 1 – Dotazník 
 

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY 
 
(1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006): ................................................ 
 
(2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006): ........................................................................................  
 
 
II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY 
 
(3) Vyberte (zaškrtněte ����), která z možností nejlépe vystihuje hlavní cíl konkuren ční 

strategie  Vaší firmy:  
 Nejnižší cena. Rozhodujícím cílem je neustálá minimalizace nákladů s cílem nabídnout nejnižší 

cenu. 
 Jedine čný produkt. Kontinuální inovace vedoucí k vývoji jedinečného produktu, který nenabízí 

konkurence. 
 Maximální kvalita.  Maximální kvalita produkce za vyšší, avšak přijatelnou cenu. 

 Jiné 
Popište:  

 
 
(4) Došlo během posledních 2 let  ve Vaší firmě k některé z následujících aktivit? Vyberte 

(zaškrtněte ����) 
 
 ANO NE  
Zavedení/doplnění nových funkcí a/nebo vlastností nabízených výrobků a 
služeb      
Zavedení nového produktu (výrobku/služby) na trh      
Zavedení nových/rozšíření stávajících služeb navazujících na prodej vlastních 
výrobků (služby během prodeje a po prodeji)      
Zavedení nové technologie produkce výrobků/poskytování služeb      
Zavedení nové organizace výroby nebo vedení/managementu      
Změna designu výrobků      
Zavedení nové marketingové strategie, komunikace se zákazníky s cílem 
zvýšení odbytu      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(5) Charakterizujte význam internetu  pro Vaši firmu: 
 

 provozujeme internetový obchod; bereme objednávky a platby přes WWW 

Ano   Ne, ale chystáme se vytvo řit   Ne   

 
 
 
 
(6) Určete (nebo proveďte odhad) počet Vašich zam ěstnanc ů na plný úvazek v různých 

letech  
 

 Zaměstnanc ů firmy celkem Z toho : vysokoškolsky 
vzdělaných 

Nyní (2007):    

Před rokem (2006):    

Před 5 lety (2002):    

Odhad za rok (2008):    

 
 
 
 
(7) Jaké jsou hlavní slabé stránky Vaší firmy v oblasti lidských zdrojů? (Zaškrtněte � 

pouze 2 možnosti v každém sloupci) 
Zaměstnanci ve výrob ě Řídící a vývojoví pracovníci (nejen 

management) 
 Odborné znalosti  Odborné znalosti 

 Jazykové kompetence  Jazykové kompetence 

 Přístup k práci  Přístup k práci 

 ICT kompetence  ICT kompetence 

 Praktické dovednosti  Praktické dovednosti 

 Jiné – specifikujte: 

 
Jiné – specifikujte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. INOVAČNÍ KAPACITA A AKTIVITY  
 
(8) Jaký je význam inova čních aktivit pro Vaši firmu  (zaškrtněte ���� max. 3 

nejdůležitější tvrzení)? 
 

 Zvýšení kvality  výrobků a/nebo služeb včetně nových funkcí a vlastností  

 Rozšíření sortimentu výrobků a/nebo služeb zavedením nového produktu  

 Splnění regula čních (legislativních) opat ření 

 Vývoj/zavedení nové technologie  a/nebo nové formy organizace práce  zvyšující produktivitu  
práce 

 Snížení materiálové a/nebo energetické náro čnosti  produkce 

 Rozšíření trhu /zvýšení tržního podílu 

 Rozšíření výrobních kapacit  

 Omezení negativního vlivu produkce na životní prost ředí 
 Inovační aktivity pro naší firmu nemají význam  

 Jiné 
Prosím uveďte: 

 
 
(9) Máte ve Vašem podniku oddělení výzkumu a vývoje ? Vyberte (zaškrtněte �) 

Ano   Ne, ale chystáme se vytvo řit   Nemáme   

 
 
(10)  Máte nějaké plány na investice do rozvoje odd ělení  VaV ve Vaší firmě?    
        (rozšíření, technické a přístrojové vybavení apod.) Vyberte (zaškrtněte �) 

Ano    Ne    

 
 
(11)   Jaké jsou omezující faktory inova čních aktivit (zaškrtněte ���� max. 3   
          nejdůležitější tvrzení)? 
 

 Příliš vysoké náklady 

 Nadměrná ekonomická rizika 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Malý zájem zákazníků o nové produkty 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 Nedostatek informací o trzích 

 Nedostatečně pružné regulace a normy 

 Nepružnost podnikové organizační struktury 

 Nedostatek informací o technologii 

 Jiné 
Prosím upřesněte:  



 
 
(12)  Které nástroje podpory podnikání  jsou nejvíce žádoucí z hlediska potřeb Vaší   
         firmy ? (označte max. 4 možnosti)   
           
 
Nástroj   

Zvýhodněné úvěry a záruky za úvěry   

Zdroje rizikového kapitálu   
Podpora vzdělávání ve firmách (vzdělávací střediska, nákup vzdělávacích služeb apod.) 
mimo rekvalifikace!   

Podpora zavádění nových forem organizace práce   

Podpora nákupu know-how   

Podpora pořízení a zavedení nových technologií   

Podpora snižování energetické náročnosti produkce   

Podpora tvorby klastrů   

Podnikatelské inkubátory   

Rozvoj VTP   
Podpora rozvoje inovačních kapacit firem 
(zařízení a přístroje pro VaV, nemovitosti pro VaV, daňové zvýhodnění investic do VaV   

Nabídka nových zainvestovaných ploch   

Podpora rekvalifikace zaměstnanců   

Specializované poradenství (prosím specifikujte)   

Jiné  
Prosím specifikujte    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
 
(13)   Jaká finanční nástroje Vaše firma využívá na inovační a rozvojové aktivity? 
Tyto zdroje prosím označte.  
 

      Vlastní zdroje (rodina, přátelé) 
 

      Leasing 
 

      Bankovní úvěry 
 

      Dotace/granty              
 

      Záruční programy 
 

      Hypoteční úvěry 
 

      Kapitálové trhy 
 

      Rizikový kapitál 
 

 Jiné 
Prosím upřesněte: 

 
 
(14) Z jakého důvodu považujete uvedené finanční nástroje za obtížně dostupné?  
(zaškrtněte � max. 3 nejdůležitější tvrzení)? 
 

 Žádost o finance je složitá a komplikovaná 
 

 Finanční nástroj pro nás není vhodný 
 

 Podmínky programu nás dopředu diskriminují 
 

 O finančních nástrojích je obtížné získat dostatek informací 
 

 Formální pravidla nám nedovolují zúčastnit se 
 

 Finančnímu nástroji nedůvěřujeme 
 

 Jiné 
Prosím upřesněte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15)   Setkali jste se ve své podnikatelské praxi s následujícími typy dotačních  
          programů? Pokud ano, tak tyto programy prosím označte.  
          Vyberte (zaškrtněte ����) 

 
 Strukturální fondy EU (Klastry) 

 
 Strukturální fondy EU (Rozvoj) 

 
 Regionální programy  

 

 Národní programy ČR (Tandem/Impuls) 
 

 Strukturální fondy EU (Inovace) 
 

 Strukturální fondy EU (Školící střediska) 
 

 Strukturální fondy EU (Marketing) 
 

 Rámcové programy EU 
 

 Národní programy ČR (Trvalá prosperita) 
 

 Strukturální fondy EU (Kredit) 
 

 Jiné 
Prosím upřesněte: 

 
(16) Pokud čerpáte ve firmě dotace, o které se konkrétně jedná? Označte prosím 
příslušné programy. Vyberte (zaškrtněte ����) 

 
 Strukturální fondy EU (Klastry) 

 
 Strukturální fondy EU (Rozvoj) 

 
 Regionální programy  

 

 Národní programy ČR (Tandem/Impuls) 
 

 Strukturální fondy EU (Inovace) 
 

 Strukturální fondy EU (Školící střediska) 
 

 Strukturální fondy EU (Marketing) 
 

 Rámcové programy EU 
 

 Národní programy ČR (Trvalá prosperita) 
 

 Strukturální fondy EU (Kredit) 
 

 Jiné 
Prosím upřesněte: 



 


