
 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA  

 
DOTAZNÍK 

EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM 
 

I. IDENTIFIKACE FIRMY 
1. Jste: Fyzická osoba Právnická osoba 

2. Počet zaměstnanců firmy činí: 

3. Obor podnikání (vyberte z následujících možností): 

4. Jaká je délka trvání vaší firmy? 

5. Kdo vaši společnost založil? 

6.  Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na současný a budoucí 
vývoj vašich výrobků nebo služeb (označte nejvýše čtyři)? 

7. Jak významně využíváte ke svému podnikání internet? 
 

 

II. OBLAST PRACOVNÍCH SIL 
 

1. Jak se u vás vyvíjel počet zaměstnanců v předcházejících třech letech:      
 

2. Jaký vývoj zaměstnanosti ve své firmě očekáváte v příštích třech letech? 
3. Chystáte v nejbližší době propouštění? Kolik lidí propustíte celkem? ………………. 
4. Jak hodnotíte kvalitu vlastních pracovních sil? 
 

5. Jaké nedostatky má pracovní síla ve městě a jeho spádovém okolí? 
 

6.  Kterých pracovních profesí je ve městě a jeho okolí nedostatek a kterých 
přebytek? 

7. Kolik činí průměrná mzda vašich zaměstnanců? 

 
 

III. OBLAST PODNIKÁNÍ   
 
1.  Vlastníte nemovitost nebo ji máte pronajatou (pokud nemovitost vlastníte, ale 

splácíte ji, odpovězte prosím „vlastníme“)?  
2. Disponujete dostatečnými prostory pro rozšíření vašich aktivit? 
3. Chystáte se nabídnout část svých nevyužitých prostor k pronájmu nebo prodeji? 
 4.   Plánujete rozšíření vaší firmy v příštích letech? Jakým způsobem? 

4a.  Kdy plánujete s těmito pracemi začít? (Kč)  ................................... 

4b. Jaký bude celkový rozsah investice? (rok)  ............................... 

4c.  Kolik pracovních míst tato investice přinese?   ............................... 
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5.  Jestliže chystáte rozšíření firmy jinde než ve vašem městě, co vás k tomu vede? 
(označte nejvýše čtyři důvody) 
 
6.  Jaké přínosy vstupu ČR do EU (pokud existují) považujete pro svůj podnik za 

nejdůležitější? 

7.  Existují/očekáváte negativa pro váš podnik po vstupu ČR do EU? 

 
 
 

IV. OBLAST MĚSTSKÉ SPRÁVY  
 

 

1.  Jaký je váš názor na kvalitu činnosti městské správy (označte prosím „ x  “)? 
 

 Výborná Dobrá Dostatečná  Špatná 
Propagace města a místních aktivit     
Správní řízení (stavební, živnost. listy)     
Městská policie     
Veřejná doprava     
Podpora podnikatelů     
Nabídka pozemků     
 
 
2.  Které z následujících aktivit města a podpůrných programů považujete za 
důležité?  
 

 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 
 Informace o rozvojových plánech     
 Společná propagace     
 Inkubátor pro malé podniky     
 Budování průmyslových zón     
 Účast podniků na strategii     
 Podpora při získávání zakázek     
 Zvýhodněný pronájem     
 Zvýhodněné půjčky     
 Garance za úvěry     
 Vzdělávací kurzy     
 Asistenční služba     

 

3.  Které služby byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny? 

4.  Jaké negativní faktory a události působí na podnikatelské prostředí města?  
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5.  Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a organizacemi? Pokud 
ANO, uveďte, zda úspěšně či neúspěšně (označte prosím „ x „). 
 

 NE Úspěšně Úspěšně, ale s problémy Neúspěšně 
Starosta města Šumperka     
Místostarostové     
Odbor dopravy     
Finanční a plánovací odbor     
Odbor majetkoprávní     
Odbor výstavby     
Odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic 

  
 

 

Odbor životního prostředí     
Odbor živnostenský     
Úřad práce     
Katastrální úřad     
Finanční úřad     
Informační centrum     

 
6. Jak celkově hodnotíte správu vašeho města? 
 
7. Jak hodnotíte město jako místo pro podnikání 
 
 
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY: 
 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...............................................................................................................  


