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 Základní údaje 
 

 
Název výzkumu 

Příprava strategie SCLLD 2021+ pro území MAS Podchlumí, z.s. - 
podnikatelská sféra 

   

 
Jazyk dotazníku  Čeština 

 

 
Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/H1K3R9I6B7C0I8S2J 

 

První odpověď 

Poslední odpověď 
 

11. 03. 2021 

23. 03. 2021 
 

 
Doba trvání 13 dnů 

  

https://www.survio.com/survey/d/H1K3R9I6B7C0I8S2J
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 Statistika respondentů 
 

106 32 0 72 30,2 % 
Počet návštěv Počet dokončených Počet 

nedokončených 
Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění 

dotazníku 

Historie návštěv (11. 03. 2021 - 23. 03. 2021) 

 
 Počet návštěv (106)  Počet dokončených (32) 

 

 

Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 

   

 Pouze zobrazeno (69,2 %) 

 Nedokončeno (0 %) 

 Dokončeno (30,8 %) 
 

 Přímý odkaz (97,1 %) 

 Neznámý zdroj (2,9 %) 
 

 <1 min. (2,9 %) 

 2-5 min. (2,9 %) 

 5-10 min. (38,2 %) 

 10-30 min. (47,1 %) 

 30-60 min. (5,9 %) 

 >60 min. (2,9 %) 
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 Výsledky 

1. Název firmy/jméno fyzické osoby: 
Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

nezveřejněno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kontaktní osoba: 
Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

nezveřejněno 
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3. Kontaktní e-mail: 
Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

nezveřejněno 
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4. Kategorie podniku: 
Výběr z možností, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Fyzická osoba 
 

10 31,3 % 

 Mikropodnik = do 10 zaměstnanců 
 

9 28,1 % 

 Malý podnik = 11 - 50 zaměstnanců 
 

9 28,1 % 

 Střední podnik  = 51- 250 zaměstnanců 
 

4 12,5 % 

 

5. Jakou provozujete činnost: 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Zemědělství 
 

10 31,3 % 

 Výroba - specifikujte jaký obor: 
 

16 50 % 

 Služby - specifikujte jaký obor: 
 

13 40,6 % 

 

 

  Výroba - specifikujte jaký obor: 

 drobné nekvalifikované výrobní práce, šití, vyšívání 

 Truhlářství 

 strojírenství - kovovýroba 

 gastrovybavení, zemní odvonění 

 internetový prodej látek v metráži, krejčovských střihů a galanterie 

 tisk textilií, vývoj v oblasti tisku, velkoobchod, dílna zakázkové šití 

 Ovocnářská bioprodukce spojená se pracováním ovoce 
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 pekařství, cukrářství 

 Výroba nábytku 

 dovoz, balení a prodej čajů včetně příslušenství a doplňkového sortimentu 

 Výroba - Hořické trubičky 

 Rostlinná výroba 

 výroba a prodej řeznickýchproduktů 

 textilny výroba, přádelna ovčí vlnu. 

 Keramika 

 Zpracování ovoce (mošty) 

 

  Služby - specifikujte jaký obor: 

 účetnictví 

 Vývoj mobilních aplikací 

 Arboristika, dendrologie, tvorba a realizace projektů v zeleni 

 Prodej a servis PC a šicích strojů 

 internetový prodej látek v metráži, krejčovských střihů a galanterie 

 Údržba letecké techniky 

 projektování a realizace zahrad 

 Zaměření na produkci čerstvého ovoce a zpracovaného ovoce 

 Maloobchod, velkoobchod 

 Strojní omítání 

 Poradenství, správa majetku 

 Výroba mýdel 

 bezpečnostní služby 

6. Doba aktivního provozu činnosti: 
Výběr z možností, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 do 2 let 
 

0 0 % 

 2 - 5 let 
 

3 9,4 % 

 5 -10 let 
 

4 12,5 % 

 více než 10 let 
 

25 78,1 % 

 

7. Největší bariéry a problémy pro rozvoj Vaší činnosti: 
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Rozdělovací škála, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Rozdělte: 100 bodů 

Možnosti odpovědí Průměr Podíl 

 Ekonomická situace v ČR 
 

8,1 8,1 % 

 Dopad pandemie Covid-19 
 

13,9 13,9 % 

 Legislativa 
 

7,7 7,7 % 

 Domácí konkurence 
 

2,5 2,5 % 

 Zahraniční konkurence 
 

2,4 2,4 % 

 Administrativní bariéry 
 

10,7 10,7 % 

 Finanční situace, dostupnost finančních zdrojů 
 

4,8 4,8 % 

 Náklady na mzdy 
 

8,2 8,2 % 

 Pokles poptávky 
 

1,9 1,9 % 

 Cena vstupů - materiál, energie atd. 
 

6,0 6,0 % 

 Špatná dopravní infrasruktura 
 

1,3 1,3 % 

 Dostupnost kvalifikovaných pracovníků 
 

12,5 12,5 % 

 Nedostatek nebo zastaralé technologie, stroje, vybavení 
 

6,1 6,1 % 

 Špatné napojení na technickou infrastrukturu 
 

0,5 0,5 % 

 Nedostatečné prostory - pozemky, budovy 
 

12,7 12,7 % 

 Špatná komunikace/spolupráce s obcí 
 

0,7 0,7 % 
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8. Plánujete v následujících 10 letech další rozvoj firmy: 
Výběr z možností, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 ANO 
 

29 90,6 % 

 NE 
 

3 9,4 % 

 

9. V jaké podobě plánujete v následujících letech další rozvoj: 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 29x, nezodpovězeno 3x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Nákup technologii, inovace výrobního procesu 
 

14 48,3 % 

 Nákup strojů 
 

20 69,0 % 

 Rozšiřování aktivit ve stávajících nemovitostech 
 

10 34,5 % 

 Nákup/pronájem dalších nemovitostí pro rozšíření aktivit firmy v obci 
 

11 37,9 % 

 Rozvoj firmy přinese nárůst počtu pracovních míst 
 

12 41,4 % 

 Uveďte počet nově vzniklých pracovních míst 
 

11 37,9 % 

 Jiný způsob rozvoje - uveďte jaký: 
 

5 17,2 % 

 

 

  Uveďte počet nově vzniklých pracovních míst 

 (4x) 5 

 (4x) 2 

 4 

 15 

 3 

 

  Jiný způsob rozvoje - uveďte jaký: 

 zřízení další provozovny v blízkosti 
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 údržba/výstavba komunikací, rekonstrukce budov 

 doplňující rozvětvení firmy - vlastní doprava materiálu 

 zvýšení prezentace - zhotovení webových stránek a prodej online přes web 

 Rozšíření prostoru pro podnikání (přístavba k stávající budově) 

10. Neproduktivní investice v lesích, lesnické technologie a produkty 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 
Využití rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

 

2 6,3 % 

 Usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 
 

1 3,1 % 

 Údržba lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků 
 

2 6,3 % 

 
Zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa - budování, modernizace, rekonstrukce například mostky, lávky, zábradlí, 
stupně 

 

1 3,1 % 

 

Nákup, modernizace strojů a technologii určených pro hospodaření na lesních pozemcích například pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, ke zpracování potěžebních zbytků, pro přípravu půdy před 
zalesněním, pro lesní školkařskou činnost 

 

2 6,3 % 

 Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení 
 

0 0 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

1 3,1 % 

 Žádné projektové záměry 
 

30 93,8 % 

 

 

 V lesích?! 

11. Přehled projektových záměrů - Neproduktivní investice v lesích, lesnické 
technologie a produkty 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 1x, nezodpovězeno 31x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1    

Projektový záměr 2  odpadky 5let 50000 

Projektový záměr 3    
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Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5 výchova porostů 10let 700000 

Projektový záměr 6    

12. Zemědělská infrastruktura a podpora rozvoje zemědělských podniků 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Investice v zemědělské prvovýrobě - stavby, stroje, technologie 
 

9 28,1 % 

 
Nákup, modernizace strojů, nástrojů, zařízení pro zpracování zemědělských produktů, skladování, finální úpravu, 
značení, monitorování kvality produktů, uvádění na trh 

 

9 28,1 % 

 Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 
 

7 21,9 % 

 Pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
 

6 18,8 % 

 Pořízení užitkových vozů 
 

4 12,5 % 

 ČOV ve zpracovatelském průmyslu 
 

1 3,1 % 

 
Investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, 
včetně přístupu k zemědělské půdě. 

 

1 3,1 % 

 Rekonstrukce a výstavba polních cest 
 

1 3,1 % 

 
Výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do 
recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště) 

 

3 9,4 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita 
 

1 3,1 % 

 Žádné projektové záměry 
 

22 68,8 % 

 

 

 Zlepšování stavu krajiny, obnova krajinných vegetačních prvků 

13. Přehled projektových záměrů - Zemědělská infrastruktura a podpora rozvoje 
zemědělských podniků 
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Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 7x, nezodpovězeno 25x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 MULČOVAČ 2021 0,5 

Projektový záměr 2 NÁVĚS 2021 1,5 

Projektový záměr 3  SILÁŽNÍ ŽLAB 2022 2 

Projektový záměr 4 SEČKA 2022 2 

Projektový záměr 5 TRAKTOR 2022 6 

Projektový záměr 6 REKONSTRUKCE STÁJE 2023 5 

Projektový záměr 7 CISTERNA 2023 1,5 

Projektový záměr 8 SILO 2024 3 

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 skald ovoce 2022 4 000 000 

Projektový záměr 2 zprcovaní a balini ovoce 2024 800 000 

Projektový záměr 3  Kostrukce ovocném sadu 2022 1 200 000 

Projektový záměr 4 Nakup pozemku průběžně  

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Rekonstrukce střech skladů zem. komodit 2025 0,5 

Projektový záměr 2 Nákup strojů do ovocnářství 2022 0,3 

Projektový záměr 3     

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1    



 

 

Příprava strategie SCLLD 2021+ pro území MAS Podchlumí, z.s. - 
podnikatelská sféra 

14 

Projektový záměr 2 stroje RV 5let 2000000 

Projektový záměr 3  stavby  ŽV 10let 5000000 

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9 nájezdy, příkopy, svodnice 5let 150000 

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 přihaněč pro krávy 2 0,5 

Projektový záměr 2 přihrnovač krmení 1 0,5 

Projektový záměr 3  traktor 2 5 

Projektový záměr 4 milktaxi 3 0,3 

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Postřikovač 3 1 

Projektový záměr 2 Stavba skladu komodit 5 2 

Projektový záměr 3     

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Nová výrobní linka na zpracování moštu 2023 2 

Projektový záměr 2 Přístavba (rozšíření provozovny) moštárny 2023 2,5 

Projektový záměr 3  Traktor do sadu 2024 1,5 

Projektový záměr 4 Rosič přívěsný za traktor 2022 0,45 



 

 

Příprava strategie SCLLD 2021+ pro území MAS Podchlumí, z.s. - 
podnikatelská sféra 

15 

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projetový záměr 9    

Projektový záměr 10    

14. Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch 
 

5 15,6 % 

 Nákup, modernizace strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů 
 

5 15,6 % 

 
Uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, 
stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod. 

 

5 15,6 % 

 Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G pouze k uvádění produktů na trh 
 

3 9,4 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

0 0 % 

 Žádné projektové záměry 
 

24 75 % 

 

 

15. Přehled projektových záměrů - Podpora zpracování a uvádění 
zemědělských produktů na trh 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 4x, nezodpovězeno 28x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Zimoviště skotu 5let 2000000 

Projektový záměr 2 pícninářská linka 5let 1500000 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    
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 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Stavba skladu komoditu 5 2 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 modernizace vozového parku 3 1 

Projektový záměr 2 výstavba nových výrobních prostor a ubytování 5 7 

Projektový záměr 3 modernizace vybavení 5 3 

Projektový záměr 4 rekonstrukce a rozšíření stávající prodejny v Hořicích 5 2 

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Dodávka na rozvoz zboží (moštů atd.) 2024 0,7 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

16. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
 

1 3,1 % 

 Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře (zázemí pro zaměstnance) 
 

6 18,8 % 

 Budování malokapacitních ubytovacích zařízení 
 

2 6,3 % 

 Nákup, modernizace strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
 

3 9,4 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

1 3,1 % 

 Žádné projektové záměry 
 

22 68,8 % 
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 zřízení dalšího nového provozu 

17. Přehled projektových záměrů - Rozvoj nezemědělské činnosti a 
agroturistiky 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 5x, nezodpovězeno 27x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 šicí dílna 1 rok 1 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Pořízení stroje na zpracování dřevěného odpadu 1 rok 0,25 

Projektový záměr 2 Pořízení stroje na zpracování dříví 3 roky 0,5 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 sklady 2022 3.000.000 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    
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 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1    

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3 ubytování 10let 3000000 

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Nová budova 7 60 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

18. Inovace v podnicích 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 
Pořízení nebo modernizace/inovace technologie podniků (ne prostá obnova) – např. stroje a technologie pro výrobu a 
služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru 

 

11 34,4 % 

 Podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních) 
 

4 12,5 % 

 
Softwarová inovace v podnicích  například eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, 
cloudové simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti 

 

8 25 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

3 9,4 % 

 Žádné projektové záměry 
 

16 50 % 

 

 

 základní vybavení šicí a vyšívací dílny 

 Čárové kódy - práce, materiál 

 výstavba provozovny 

19. Přehled projektových záměrů - Inovace v podnicích 
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Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 11x, nezodpovězeno 21x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 šicí dílna 1 rok 1 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Čárové kódy 2021/2022 0,5 

Projektový záměr 2 Inovace technologie 2022-2025 1,5 

Projektový záměr 3 Softwarová inovace 2022-2025 1 

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 ERP system 2021 0,7 

Projektový záměr 2 Laser 2021 2,5 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 GPS + SW 2021 0,5 

Projektový záměr 2 GPS + SW 2022 0,2 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    
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Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 nákup pozemku 1 1000000 

Projektový záměr 2 výstavba haly 2 5000000 

Projektový záměr 3 tiskárny na metráž textilu 1 15000000 

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 e-shop 2022 0,5 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 E-shop, automatizace... 3 4 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 pořízení výrobních prostředků 2022 2,5 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    
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Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 modernizace výrobního procesu 2022 0,25 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 modernizace vybavení 5 3 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 novy technicke textilie - ekologicky 2 roky 6,5 

Projektový záměr 2 sledovany vyrobu a kvalitu 1 rok 2 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr  6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr  8    

20. Infrastrukturní energeticky úsporná opatření a čistá doprava 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 

Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdroj energie v podnikatelském sektoru - regulace 
otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla 
a el. energie, fotovoltaické elektrárny, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízení 

 

10 31,3 % 
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 Energetický management - měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií 
 

3 9,4 % 

 Podpora zapojení podniků do komunitní energetiky - sdílená energie 
 

2 6,3 % 

 
Užitková vozidla na alternativní pohon – podpora čisté dopravy, elektromobility včetně vodíkového pohonu a plug-in 
hybridních aut, sdílení - car sharing 

 

5 15,6 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

1 3,1 % 

 Žádné projektové záměry 
 

18 56,3 % 

 

 

 Podpora využívání nemotorových způsobů dopravy zboží a zaměstnanců, soutěže Do práce na kole a pod. 

21. Přehled projektových záměrů - Infrastrukturní energeticky úsporná opatření 
a čistá doprava 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 7x, nezodpovězeno 25x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 fotovoltaické elektrárny 2025 0,7 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 FVE 7 2 

Projektový záměr 2 Elektromobilita 5 3 

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    
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 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 výměna osvětlení 2022 0,3 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Změna užívání 2021-2022 0,3 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 modernizace vozového parku 3 1 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1  2 roky 4 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    
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Projektový záměr 8    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 FVE na novou přístavbu moštárny  0,5 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

22. Spolupráce v oblasti využití moderních technologií 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru 
 

8 25 % 

 Zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou 
 

2 6,3 % 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 
 

0 0 % 

 Žádné projektové záměry 
 

24 75 % 

 

 

23. Přehled projektových záměrů - Spolupráce v oblasti využití moderních 
technologií 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 1x, nezodpovězeno 31x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Rád spolupracují a posouván věci vpřed 1 1 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    
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24. Ostatní projektové záměry 
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 3x, nezodpovězeno 29x 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Rekonstrukce budov 2022-2026 2 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projektový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2021 2 

Projektový záměr 2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2022 2 

Projektový záměr 3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2023 2 

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projektový záměr 9    

Projektový záměr 10    

 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 Změna užívání objektu 1-2roky 1 

Projektový záměr 2    

Projektový záměr 3    

Projektový záměr 4    

Projektový záměr 5    

Projektový záměr 6    

Projektový záměr 7    

Projektový záměr 8    

Projektový záměr 9    

Projektový záměr 10    
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 Nastavení dotazníku 
 

 
Otázek na stránku Všechny 

 
Povolit odeslat vícekrát?  

 
Povolit návrat k předchozím otázkám?  

 
Zobrazovat čísla otázek?  

 
Náhodné pořadí otázek?  

 
Zobrazit ukazatel postupu?  

 
Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?  

 
Ochrana heslem?  

 
IP omezení?  
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 Příloha: dotazník 

Příprava strategie SCLLD 2021+ pro území MAS Podchlumí, z.s. - 
podnikatelská sféra 

 
Dobrý den, 
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 
V současné době kancelář MAS připravuje novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
Uvědomujeme si, že bez Vaší spolupráce to nepůjde. V první fázi prosím vyplňte, jak jste spokojeni se současným 
stavem ve své obci, kde působíte a poté i Vaše projektové záměry. Uveďte VŠECHNY potřeby, které máte, i když 
jsou zatím ve fázi dlouhodobé vize, bez jakékoli přípravy v plánu pro příštích cca 10 let. 

1. Název firmy/jméno fyzické osoby: 
Nápověda k otázce: Uveďte přesný název podnikatelského subjektu. 

 

2. Kontaktní osoba: 

 

3. Kontaktní e-mail: 

 

4. Kategorie podniku: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 Fyzická osoba 

 Mikropodnik = do 10 zaměstnanců 

 Malý podnik = 11 - 50 zaměstnanců 

 Střední podnik  = 51- 250 zaměstnanců 

5. Jakou provozujete činnost: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Zemědělství 
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 Výroba - specifikujte jaký obor: 

 Služby - specifikujte jaký obor: 

6. Doba aktivního provozu činnosti: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 do 2 let 

 2 - 5 let 

 5 -10 let 

 více než 10 let 

7. Největší bariéry a problémy pro rozvoj Vaší činnosti: 
Nápověda k otázce: Vyberte si maximálně 5 oblastí, které považujete ze svého pohledu za významné bariéry a posunutím kolečka nastavte 
počet bodů respektive rozdělte mezi vybrané kategorie celkem 100 bodů. PRAVIDLO = čím víc bodů, tím vyšší důležitost. 

Rozdělte: 100 bodů 

Ekonomická situace v ČR 
  

Dopad pandemie Covid-19 
  

Legislativa 
  

Domácí konkurence 
  

Zahraniční konkurence 
  

Administrativní bariéry 
  

Finanční situace, dostupnost finančních zdrojů 
  

Náklady na mzdy 
  

Pokles poptávky 
  

Cena vstupů - materiál, energie atd. 
  

Špatná dopravní infrasruktura 
  

Dostupnost kvalifikovaných pracovníků 
  

Nedostatek nebo zastaralé technologie, stroje, vybavení 
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Špatné napojení na technickou infrastrukturu 
  

Nedostatečné prostory - pozemky, budovy 
  

Špatná komunikace/spolupráce s obcí 
  

8. Plánujete v následujících 10 letech další rozvoj firmy: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

 ANO 

 NE 

9. V jaké podobě plánujete v následujících letech další rozvoj: 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí 

 Nákup technologii, inovace výrobního procesu 

 Nákup strojů 

 Rozšiřování aktivit ve stávajících nemovitostech 

 Nákup/pronájem dalších nemovitostí pro rozšíření aktivit firmy v obci 

 Rozvoj firmy přinese nárůst počtu pracovních míst 

 Uveďte počet nově vzniklých pracovních míst 

 Jiný způsob rozvoje - uveďte jaký: 

 

Dále v dotazníku u jednotlivých témat zaškrtněte VŠECHNY AKTIVITY, které jsou pro Vás aktuální k řešení = 
VŠECHNY potřeby, které máte, i když jsou zatím ve fázi dlouhodobé vize, bez jakékoli přípravy v plánu pro příštích 
cca 10 let. V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, srolujte níže a uveďte projektový záměr včetně odhadovaných 
nákladů a doby realizace. 

10. Neproduktivní investice v lesích, lesnické technologie a produkty 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Využití rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

 Usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 

 Údržba lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků 

 Zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa - budování, modernizace, rekonstrukce například mostky, lávky, zábradlí, stupně 

 Nákup, modernizace strojů a technologii určených pro hospodaření na lesních pozemcích například pro obnovu, výchovu a 
těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, ke zpracování potěžebních zbytků, pro přípravu půdy před zalesněním, pro 
lesní školkařskou činnost 
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 Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

11. Přehled projektových záměrů - Neproduktivní investice v lesích, lesnické 
technologie a produkty 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2  
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr 6 
      

12. Zemědělská infrastruktura a podpora rozvoje zemědělských podniků 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí. V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace.  

 Investice v zemědělské prvovýrobě - stavby, stroje, technologie 

 Nákup, modernizace strojů, nástrojů, zařízení pro zpracování zemědělských produktů, skladování, finální úpravu, značení, 
monitorování kvality produktů, uvádění na trh 

 Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

 Pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

 Pořízení užitkových vozů 

 ČOV ve zpracovatelském průmyslu 

 Investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské půdě. 

 Rekonstrukce a výstavba polních cest 

 Výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do 
recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště) 

 Jiná - uveďte jaká aktivita 

 Žádné projektové záměry 
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13. Přehled projektových záměrů - Zemědělská infrastruktura a podpora rozvoje 
zemědělských podniků 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3  
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr 6 
      

Projektový záměr 7 
      

Projektový záměr 8 
      

Projetový záměr 9 
      

Projektový záměr 10 
      

14. Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch 

 Nákup, modernizace strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů 

 Uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, 
prodej ze dvora, vybavení prodejen apod. 

 Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G pouze k uvádění produktů na trh 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

15. Přehled projektových záměrů - Podpora zpracování a uvádění 
zemědělských produktů na trh 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 
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 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr  6 
      

16. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře (zázemí pro zaměstnance) 

 Budování malokapacitních ubytovacích zařízení 

 Nákup, modernizace strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

17. Přehled projektových záměrů - Rozvoj nezemědělské činnosti a 
agroturistiky 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
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Projektový záměr 6 
      

18. Inovace v podnicích 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Pořízení nebo modernizace/inovace technologie podniků (ne prostá obnova) – např. stroje a technologie pro výrobu a 
služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru 

 Podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních) 

 Softwarová inovace v podnicích  například eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové 
simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

19. Přehled projektových záměrů - Inovace v podnicích 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr  6 
      

Projektový záměr 7 
      

Projektový záměr  8 
      

20. Infrastrukturní energeticky úsporná opatření a čistá doprava 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdroj energie v podnikatelském sektoru - regulace 
otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. 
energie, fotovoltaické elektrárny, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízení 
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 Energetický management - měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií 

 Podpora zapojení podniků do komunitní energetiky - sdílená energie 

 Užitková vozidla na alternativní pohon – podpora čisté dopravy, elektromobility včetně vodíkového pohonu a plug-in 
hybridních aut, sdílení - car sharing 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

21. Přehled projektových záměrů - Infrastrukturní energeticky úsporná opatření 
a čistá doprava 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr 6 
      

Projektový záměr 7 
      

Projektový záměr 8 
      

22. Spolupráce v oblasti využití moderních technologií 
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí.  V případě, že danou aktivitu zaškrtnete, uveďte v dalším kroku přesný projektový 
záměr včetně odhadovaných nákladů a doby realizace. 

 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru 

 Zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou 

 Jiná - uveďte jaká aktivita: 

 Žádné projektové záměry 

23. Přehled projektových záměrů - Spolupráce v oblasti využití moderních 
technologií 
Nápověda k otázce: Vyplňte všechny projektové záměry, které máte v plánu a vztahují se k zaškrtnutým tématům. 
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 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

24. Ostatní projektové záměry 
Nápověda k otázce: Vyplňte ostatní projektové záměry, které máte v plánu realizovat v následujících letech a nepatří pro výše uvedených 
oblastí. 

 Název Odhad doby realizace Odhad nákladů (mil. Kč) 

Projektový záměr 1 
      

Projektový záměr 2 
      

Projektový záměr 3 
      

Projektový záměr 4 
      

Projektový záměr 5 
      

Projektový záměr 6 
      

Projektový záměr 7 
      

Projektový záměr 8 
      

Projektový záměr 9 
      

Projektový záměr 10 
      

 


