
  

 

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

 

 
Vážený pane, vážená paní, 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova 
pro období 2021-2027 (s výhledem do roku 2035). V předkládaném dotazníku máte možnost vyjádřit se 
k otázkám týkajícím se budoucího rozvoje města v oblasti podnikání. Vaše názory a připomínky jsou pro tvorbu 
tohoto dokumentu velmi důležité. Proto Vás prosíme o zodpovězení několika otázek. Vaše spolupráce je 
dobrovolná, a proto na otázky, které považujete za důvěrné, nemusíte odpovídat. Zároveň Vás však ujišťujeme, 
že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.  

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento průzkum pro statutární 
město Přerov, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR. 

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby: 

Za společnost PROCES:  
Bc. Linda Vyvialová, tel.: 595 136 023, email: linda.vyvialova@rozvoj-obce.cz 
 
Za statutární město Přerov, Odbor koncepce a strategického rozvoje:  
Ing. Kamila Lesáková, tel.: 581 268 606, email: kamila.lesakova@prerov.eu 

Své odpovědi označte prosím písmenem „X“. 

Předem děkujeme za Vaši laskavost a věnovaný čas. 

 

1. Jak jste spokojen/a s podnikáním v Přerově? 

1 velmi nespokojen/a;  5 velmi spokojen/a; 0 nemohu posoudit 
 

 1 2 3 4 5 0 

       

 
2. Jak jste spokojen/a s podnikatelským prostředím v Přerově? 
 

 1 Velmi 
nespokojen/a 

2 3 4 5 Velmi 
spokojen/a 

0 Nemohu 
posoudit 

a) Vaši dodavatelé v regionu       

b) Nabídka podnikatelských služeb       

c) Image města jako zajímavé investiční 
lokality 

     
 

d) Spolupráce se školami       

e) Náklady na pracovní sílu       

f) Potenciál výzkumu a vývoje pro Vaše 
podnikání 

     
 

g) Dobrá úroveň podnikatelské 
infrastruktury 

     
 

h) Dovednosti / kvalifikace pracovní síly       

i) Doprava – obslužnost / dostupnost       

j) Dostupnost pracovní síly       

k) Kvalita života na území města       
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3. Jaké jsou bariéry rozvoje Vašeho podnikání? 
 

Faktory 
Rozhodně 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 

a) Geografická poloha      

b) Dopravní napojení      

c) Dodavatelsko-odběratelské vztahy      

d) Kupní síla obyvatel      

e) Dostupnost kvalifikovaných 
pracovníků 

     

f) Cena vstupů (materiál, energie atd.)      

g) Dodržování zákonů, pořádku 
a bezpečnosti 

     

h) Zahraniční konkurence      

i) Domácí konkurence      

j) Ekonomická situace ČR      

k) Náklady na mzdy      

l) Kurs koruny      

m) Politická situace (nestabilita) v ČR      

n) Nedostatečné prostory – budovy 
a pozemky 

     

o) Dostupnost finančních prostředků      

p) Zastaralá technická zařízení      

q) Přístup místní správy      

 
4. Uveďte další omezující faktory místního podnikatelského prostředí 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

5. Exportní orientace  

 

 Olomoucký 
kraj 

Jinde v ČR EU+EFTA1 
Ostatní 
Evropa 

Svět 

Vyplňte podíl 
tržeb v % 
odběratelů z 

     

Vyplňte podíl 
nákladů od 
dodavatelů  
(v %) 

     

 
6. Uveďte významná pozitiva místního podnikatelského prostředí 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

                                                 
1 Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, anglicky European Free Trade Association – EFTA). 
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7. Nemovitosti a investice 

 

 Ano 
Zvažujeme tuto 

možnost 
Ne 

a) Máte ve Vašem podniku oddělení výzkumu a/nebo 
vývoje? 

   

b) Zavádíte v rámci chodu společnosti smart řešení2?    

c) Jste připraveni ucházet se o spolufinancování 
rozvoje Vašeho podniku z prostředků EU? 

   

d) Hodláte přemístit Váš podnik z města / 
mikroregionu, tj. skončit s podnikáním v Přerově? 

   

e) Chystáte se rozšířit Váš podnik jinde v České 
republice? 

   

f) Chystáte se rozšířit Váš podnik na vlastních 
pozemcích? 

   

g) Potřebujete další podnikatelské nemovitosti pro 
rozšíření Vašich podnikatelských aktivit ve městě?  

   

 

Pokud jste odpověděli na výše uvedenou otázku 7b ano, pokračujte následující otázkou 7.1: 

Pokud jste odpověděli na výše uvedenou otázku 7g ano, pokračujte následující otázkou 7.2: 

7.1 Která smart řešení zavádíte? 
 

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

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

 

7.2 Zvažujete v následujících letech expanzi a s tím spojenou potřebu nalezení vhodné 
nemovitosti či pozemku? 

 

a) administrativní nemovitosti  

b) výrobní nemovitosti  

c) nemovitosti k účelu poskytování služeb  

d) nemovitosti k účelu obchodu  

e) pozemek na výstavbu  

 
8. Pozemky a objekty v Přerově a nejbližším okolí využitelné pro podnikání jsou dle Vašeho 

názoru: 
 

 1 2 3 4 5  

špatně vybavené infrastrukturou      dobře vybavené infrastrukturou 

velmi drahé      velmi levné 

nevhodně lokalizované      vhodně lokalizované 

ekologicky zatížené       ekologicky nezatížené 

celkově nevyhovující      celkově vyhovující 

 

                                                 
2 Např. informační a komunikační technologie, inteligentní energetika nebo mobilita. Vylepšení v oblasti práce 

s daty, vychytávky v oblasti výrobního či pracovního procesu, případně vylepšení pracovního prostředí vedoucí 

k efektivizaci firemních procesů, úsporám apod.  
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9. Myslíte si, že by město mělo poskytovat podnikatelům se sídlem v Přerově následující služby? 
 

Služby 
Rozhodně 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 

a) Zvýhodněný pronájem nemovitostí 
k podnikání  

     

b) Informace o rozvojových záměrech města      

c) Společná propagace podniků a města       

d) Budování průmyslových zón       

e) Inkubátor pro začínající podnikatele či 
inovační centrum 

     

f) Účast firem na tvorbě a realizaci 
rozvojových plánů města 

     

g) Organizace klastru ve Vašem oboru 
podnikání 

     

h) Podpora exportu      

i) Praxe studentů v podnicích      

j) Jiné (prosím specifikujte): 
      

 
10. Které další služby by podle Vašeho názoru mělo město poskytovat, aby Vám pomohlo 

v podnikání? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
11. Které oblasti rozvoje by mělo město podle Vašeho názoru prioritně řešit? (vyberte max. 5 

možností) 
 

a) doprava ve městě, parkování  

b) doprava do města   

c) údržba a opravy silnic ve městě  

d) příprava průmyslové zóny vč. infrastruktury a odkupu pozemků  

e) rozvoj cestovního ruchu  

f) modernizace infrastruktury (např. vodovody, kanalizace)  

g) sociální služby  

h) podpora malého a středního podnikání  

i) individuální bydlení – vhodné pozemky, technická infrastruktura  

j) investice do objektů v centru města vč. rekonstrukce sídla radnice a magistrátu  

k) revitalizace veřejných prostranství (na sídlištích, revitalizace parků, vč. revitalizace 
městské zeleně, rekonstrukce dětských hřišť jako součást veřejného prostranství) 

 

l) investice do základních a mateřských škol  

m) obnova památek  

n) investice do kulturních zařízení  

o) rekonstrukce sportovních zařízení  

p) investice do opatření snižujících zátěž na životní prostředí  

q) investice do opatření snižujících vliv na změny klimatu  

r) jiné (prosím specifikujte): 
 
............................................................................................. 
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12. Co byste ještě chtěli sdělit? 
 

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

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

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

 

 
Následující údaje slouží pro zpracování odpovědí 

 
13. Svou podnikatelskou činnost provozujete jako: 
 

a) právnická osoba  

b) fyzická osoba  

 
 
14. Ve kterém odvětví provozujete svoji podnikatelskou činnost? 
 

1. zemědělství, myslivost, lesnictví  

2. zpracovatelský průmysl  

3. výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody  

4. stavebnictví  

5. obchod, opravy motor. vozidel a výrobků  

6. ubytování a stravování  

7. doprava, skladování a spoje  

8. finanční zprostředkování  

9. činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu  

10. vzdělávání  

11. zdrav. a sociální péče, veterinární činnost  

12. ostatní veřejné, sociální a osobní služby  

 
15. Jaká je délka podnikání Vaší firmy? 

 

a) do 5 let  

b) do 15 let  

c) více než 15 let  

 
16. Zvolte velikost Vašeho podniku podle počtu zaměstnanců: 
 

a) do 10 zaměstnanců  

b) do 25 zaměstnanců  

c) do 50 zaměstnanců  

d) do 250 zaměstnanců  

e) více než 250 zaměstnanců  

 

 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 
 


