
ROZVOJ PODNIKÁNÍ V REGIONU HRANICKO

Vážení živnostníci a podnikatelé,

žádáme Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku určeného živnostníkům a firmám podnikajícím v regionu Hranicko. Má 26 
otázek a jeho vyplnění Vám zabere 10 až 15 minut. Vyplněný dotazník prosíme odevzdejte do sběrných boxů ve dvoraně 
zámku, v sídle Živnostenského odboru MěÚ Hranice, Zámecká ulice č. 118 nebo na Finančním úřadě v Hranicích. Podnikatelé
z ostatních obcí mimo Hranice mohou dotazníky odevzdat na svém obecním úřadě.

Dotazník je součástí vzniku zásadního materiálu STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2014 - 2020, který
v současné době připravují rozvojové organizace na Hranicku, a který se i s Vaší pomocí dotkne důležitých témat jako je rozvoj 
podnikatelského prostředí, dostupnost, kvalita a vzdělanost pracovních sil, překážky v podnikání či podpora ze strany samo-
správ. Výsledky budou také sloužit jako podklad pro Živnostenský odbor Městského úřadu Hranice při správném směrování 
podpory podnikání na území města i celého regionu. Kromě samotného dotazníku je zásadní pro budoucí možnost čerpání 
dotačních zdrojů shromáždění Vašich aktuálních a konkrétních rozvojových záměrů v Zásobníku projektových námětů. 
Podrobnější informace a odkaz naleznete na konci tohoto dotazníku.

Tento dotazník můžete vyplnit buď anonymně, nebo nám můžete na konci dobrovolně sdělit své jméno a IČ. Úvodní dotazy 
jsou nutným statistickým upřesněním obce, typu vlastníka, obratu, počtu zaměstnanců a oboru národního hospodářství, další 
identifikační informace nejsou požadovány. Dobrovolná identifikace Vám ovšem umožní, aby se Vašimi podněty, nápady
a připomínkami cíleně a o to efektivněji zabývala Hranická rozvojová agentura a Město Hranice. Rozhodnout se můžete až na 
konci dotazníku.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým kolegům z podnikatelského sektoru. S dotazy se obracejte na manažera 
MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773 583 020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz.

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. března 2013.

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELSKÝ SEKTOR - únor 2013

1. Zaškrtněte všechny obce, ve kterých jsou Vaše
provozovny:
Pokud nemáte provozovnu tak sídlo či Vaše bydliště.

2. Typ většinového vlastníka společnosti:

3. Roční obrat:

o 

o Býškovice

o Bělotín

o Černotín

o Dolní Těšice

o Horní Těšice

o Horní Újezd

o Hrabůvka

o Hustopeče n.B.

o Jindřichov

o Klokočí

Hranice

o tátní správa a samospráva

o fyzická osoba

s

o mén

o 5 až 10.000.000 Kč

o 10 až 50.000.000 Kč

ě než 5.000.000 Kč

o Malhotice

o Milenov

o Milotice n.B.

o Olšovec

o Opatovice

o Paršovice

o Partutovice

o Polom

o Potštát

o Provodovice

6. Jak dlouho podnikáte v regionu Hranicko?
Pokud jste už dříve podnikal někde jinde, započítejte jen
roky podnikání na Hranicku.

o Radíkov

o Rakov

o Rouské

o Skalička

o Střítež n.L.

o Špičky

o Teplice n.B.

o Ústí

o Všechovice

o Zámrsky 

o 50 až 250.000.000 Kč

o více než 250.000.000 Kč

4. Počet zaměstnanců:

o nemám zaměstnance

o 1-9

o 10-24

o 25-49

o 50-99

o více než 100

5. Uveďte všechna odvětví národního hospodářství
Vašeho podnikání:

o Zemědělství, myslivost a lesnictví

o Rybolov a chov ryb

o Těžba nerostných surovin

o Zpracovatelský průmysl

o Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

o Stavebnictví

o Obchod, opr. motor. vozidel a spotřebního zboží

o Ubytování a stravování

o Doprava, skladování a spoje

o Finanční zprostředkování

o Nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti

o Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

o Vzdělávání

o Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

o Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

o én

o 1-3 roky

o 4-10 let

m ě než rok o 11-20 let

o více než 20 let

o jiné ........................................................................

...................................................................................

o právnická osoba

o zahraniční subjekt



14. Jaká je z Vašeho pohledu kvalita dostupné
pracovní síly v regionu (tedy potenciálních zájemců
o práci ve Vaší společnosti)?

o nemám vlastní zaměstnance

o velmi dobrá

o dobrá

o dostačující

o nedostačující

o neumím posoudit

10. Následující faktory ovlivňují podnikatelské
prostředí. Ke každému faktoru uveďte, jak moc
pozitivně či negativně ovlivňuje jeho stav Vaše
konkrétní podnikání v regionu, tj. jak jste s daným
faktorem z Vašeho pohledu (ne)spokojeni:
Škála: velmi pozitivně (1), pozitivně (2), negativně (3),
velmi negativně (4), nemá vliv (5)

- geografická poloha regionu 

- dopravní napojení regionu

  na nejvýznamnější tahy

- stav místní dopravní infrastruktury

- dostupnost přírodních a materiálních

  zdrojů

- cena a kvalita vstupních surovin 

- cena energií

- kvalita a vzdělanost pracovních sil

- produktivita a pracovitost zaměstnanců

- domácí konkurence 

- zahraniční konkurence 

- kupní síla obyvatel

- ekonomická situace v regionu 

- celková ekonomická situace v ČR 

- dostupnost kapitálu, úvěrů

- míra zdanění 

- cena práce 

- pružnost trhu práce

- dodavatelsko-odběratelské vztahy 

- současný stav legislativy v oblasti

  podnikání

- zákonná omezení v mém oboru

  podnikání 

oooo
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o
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7. Podnikatelská činnost je zaměřena na
zákazníky/odběratele z:
Zaškrtněte 1 či více možností.

o bce

o okresu

o kraje

o o České republiky

o zahraničí 

8. Nakolik ekonomická recese posledních let
postihla Vaše podnikání? 
o rizi jsme nepocítili 

o došlo k přechodnému snížení odbytu, ale už je to za námi 

o stále trvá snížený odbyt

k

9. Jak moc pro Vás platí jednotlivá následující rčení?
Platí zcela (1), středně (2), málo (3), vůbec (4).

- o mém podnikání se nemám s kým

  kvalitně poradit

- neumím vytvořit a řídit se jasně daným

  podnikatelským plánem

- umím kvalitně vyrábět/poskytovat služby,

  ale neumím svůj um prodat

- nemám čas vyhledávat dotační

  a informační zdroje pro rozvoj mého

  podnikání

oooo

oooo
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ooooo

ooooo

ooooo

- vstřícnost a podpora samosprávy

- dostupnost rozvojových ploch,

  průmyslových zón

- dostupnost objektů/pozemků 

  k podnikání 

- státní/evropská politika dotací

- rozvinutost místních podnikatelských

  sítí

- dostupnost poradenství

- existence regionálních rozvojových

  strategií 

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

KVALITA PRACOVNÍCH SIL

12. Jaká je z Vašeho pohledu současná kvalita Vašich
stávajících zaměstnanců z hlediska odbornosti?

o nemám vlastní zam

o velmi dobrá

o dobrá

ěstnance o dostačující

o nedostačující

o neumím posoudit

13. Vzděláváte odborně sebe či své pracovníky?
Pokud ano, v jakých oblastech? Pokud ne, měli
byste o takové vzdělávání zájem? Na co by se
takové vzdělávání mělo zaměřit?
Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.

11. Pokud chcete upřesnit Vaše hodnocení
v předchozím dotazu či chcete uvést další pozitivní
a negativní faktory, jež ovlivňují Vaše podnikání
v regionu, zde máte prostor:

ooooo

ooooo
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15. Kterých pracovních profesí je v regionu podle
Vás nedostatek a kterých přebytek?

16. Máte problémy při hledání nových pracovních
sil? Pokud ano, proč?
Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.

SLUŽBY MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

17. Odkud čerpáte informace o situaci v regionu
či obci týkající se oblasti podnikání?

o nternet

o odborný tisk

i

o jiné .........................................................................

o na obecním/městském úřadě

o od partnerů/kolegů z oboru

18.  Jak byste hodnotili spolupráci s místní
samosprávou?

o ladn

o spíše kladně

o spíše negativně

k ě

o jiné ..........................................................................

o negativně

o nespolupracujeme

19. Chtěli byste spoluvytvářet a ovlivňovat
rozvojové koncepce podpory podnikání např.
prostřednictvím oradního orgánu pro rozvoj města
Hranice a regionu Hranicko? Pokud ano, jak?
Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.

20. Jaký způsob předávání informací od
městského/obecního úřadu Vám nejvíce vyhovuje?

o ewsletter (tj. elektronický zpravodaj)

o email

o webové stránky s aktualitami

o pravidelné informační schůzky

n

o jiné .........................................................................

21. Přivítali byste asistenční službu pro styk
se státními a samosprávnými úřady? (tj. odborné
či dotační poradenství, pomoc s řešením problémů,
právní poradenství apod.)? Pokud ano, jak by taková
služba měla fungovat?
Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.

22. Jaké další služby týkající se podpory Vašeho
podnikání byste uvítali od samosprávy
nebo místních rozvojových organizací?

ROZVOJ PODNIKU

23. Využili jste možnost získání prostředků z fondů
EU či jiných drojů? Pokud ano, prostřednictvím
jakého programu? Pokud ne, proč? (např. administrativní

náročnost žádosti, nedostatečná informovanost, neznalost, problémy
předfinancováním či spolufinancováním projektu ad.)

Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.



Důležitou součástí správného nasměrování Strategie rozvoje regionu a prokázání připravenosti regionu na čerpání budoucích 
dotačních zdrojů je též vytvoření Zásobníku projektových námětů. Zařazení Vašeho záměru do zásobníku Vám také umožní, 
aby Vás pracovníci Hranické rozvojové agentury a MAS Hranicko už v letošním roce a dále v budoucnu cíleně upozorňovali na 
konkrétní nabídky dotačních titulů. 

Vlastníkem zásobníku a jediným, kdo do něj má přístup jsou organizace Hranická rozvojová agentura a MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko. Informace, které se nám v tomto dotazníku rozhodnete poskytnout, budeme považovat za 
vysoce důvěrné a garantujeme Vám, že nebudou šířeny jak veřejně, tak ani poskytovány jiným komerčním subjektům.

Pokud máte zájem o nezávazné vyplnění formuláře Zásobníku projektových námětů, můžete tak učinit zde:
http://www.regionhranicko.cz/projektove-namety

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 

25. Jaké jsou Vaše rozvojové záměry v příštích
5 letech?

o žádné zásadní investice nechystám

o investice do výrobních prostor, nemovitostí

o investice do technologií 

o inovace výrobních postupů

o rozšíření výrobní kapacity

o rozšíření sortimentu, služeb

o snížení negativního vlivu výroby na životní prostředí 

o výrazné posílení propagace

o zásadní zkvalitnění odbornosti 

o jiné ............................................................................

......................................................................................

26. Zde je prostor pro Vaše jakákoliv další sdělení,
návrhy, náměty či připomínky směrem k Vašemu
městskému/obecnímu úřadu, regionu Hranicko
či tvůrcům tohoto dotazníku.

27. Chci se identifikovat, aby se mými podněty,
nápady a připomínkami cíleně a o to efektivněji
zabýval Živnostenský odbor MěÚ Hranice
a Hranická rozvojová agentura.
Název firmy/provozovny, jméno, email, případně IČ.

24. Zapojili byste se do regionální soutěže
„firma roku“, „nejlepší podnikatel regionu“ apod.?
Pokud ano, můžete nám uvést své náměty a tipy
k podobě takovéto soutěže.
Odpovězte ano/ne a pokud možno svou odpověď slovně
rozveďte.
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