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Dotazník pro dánské odborníky:

Energy cooperatives in Denmark
- questionnaire -

Aim of the questionnaire is to know your opinion about energy cooperatives succes in  

Denmark. Every opinion is very valuable, so please do not be afraid that you could answer  

wrong. 

The questions are open, so you can write as you wish, in whole sentences or in points. 

If you know about another source for information I am looking for (i.e. an internet address, 

a book), please write it down. 

Please try to answer all questions. If you do not answer any question it will be useful for  

me to know the reason. So if  you are not sure or you have never thought about that 

question, please write „I do not know“. If you do not understand a question please answer 

„I do not understand“. If you do not like the question do not be afraid to answer „I do not  

want to answer“. 

Your email address will not be used for any other purpose than this survey.  My 

thesis will be publicly available and I would like to quote your expert opinions with your 

name. If you do not want to be cited in my thesis, please do not fill your name and 
profession. 

Duration  of  filling  the  questionnaire  depends  on  the  lenght  of  your  answers, 

approximately 15 – 45 min. 

1) Your name:
 
2) Your profession: 

3) What  aspects  in  your  opinion  support  the  development  of  energy 
cooperatives in Denmark?

◦ Social/historical (i.e. traditions, habbits)

◦ economical/political (i.e. energy prices, political support, subsidies)



◦ ethical (i.e. accent on environment, sustainable development)

◦ other

1) What  could  make  the  development  of  energy  cooperatives  in  Denmark 
better?

2) In  what  aspects  are  energy  cooperatives  more  convenient  than  a  private 
companies (i.e. company limited)?

3) Do  energy  cooperatives  have  any  disadvantages  compared  to  private 
companies? 



Dotazník pro české odborníky

Energetická družstva v České republice
- dotazník - 

Cílem dotazníku je zjistit  Vaše názory na alternativní  formy vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů  energie.  Každý  názor  je  pro  mě velmi  cenný,  nebojte  se  tedy,  že  byste  mohli  

odpovědět špatně. 

Prosím pokuste se odpovědět na všechny otázky. Pokud na nějakou otázku neodpovíte, 

prosím napište proč – např. nevím, nerozumím otázce nebo nechci odpovídat. Některé 

otázky jsou otevřené, můžete tedy odpovídat formou, která Vám vyhovuje – ve větách 

nebo heslovitě. 

Váš email nebude bez Vašeho souhlasu použit pro žádné další účely mimo tento 
výzkum. Má práce bude veřejně přístupná a Vaše odpovědi v ní mohou být citovány s 

Vaším jménem. Pokud si nepřejete být v mé práci citován/a, nevyplňujte Vaše jméno 
a profesi. 

Přibližná doba vyplnění dotazníku závisí na rozsahu Vašich odpovědí, cca 10 - 30 min. 

1) Vaše jméno:

2) Vaše profese:

3) Co  podle  Vás  v  ČR  brání  rozvoji  energetických  družstev  (nebo  obecně 
komunitnímu vlastnictví)? Pokuste se prosím zohlednit faktory:

◦ sociální (např. tradice, zvyky...)

◦ politicko-ekonomické (např. politická, finanční podpora...)

◦ etické (např. hledisko životního prostředí, udržitelného rozvoje...)

◦ další – pokud Vás napadají další, než výše zmíněné faktory, prosím zmiňte 

je také. 



4) Jaké  podle  Vás  může  mít  družstevní  nebo  komunitní  vlastnictví  výhody a 
nevýhody v porovnání se soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

◦ Výhody:

◦ Nevýhody:



Dotazník pro zástupce českých obcí

Energetická družstva v České republice
- dotazník - 

Cílem dotazníku je zjistit  Vaše názory na alternativní  formy vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů  energie.  Každý  názor  je  pro  mě velmi  cenný,  nebojte  se  tedy,  že  byste  mohli  

odpovědět špatně. 

Prosím pokuste se odpovědět na všechny otázky. Pokud na nějakou otázku neodpovíte, 

prosím napište proč – např. nevím, nerozumím otázce nebo nechci odpovídat. Některé 

otázky jsou otevřené, můžete tedy odpovídat formou, která Vám vyhovuje – ve větách 

nebo heslovitě. 

Váš email nebude bez Vašeho souhlasu použit pro žádné další účely mimo tento 
výzkum. Má práce bude veřejně přístupná a Vaše odpovědi v ní mohou být citovány s 

Vaším jménem. Pokud si nepřejete být v mé práci citován/a, nevyplňujte Vaše jméno 
a název obce. 

Přibližná doba vyplnění dotazníku závisí na rozsahu Vašich odpovědí, cca 10 - 30 min. 

1) Vaše jméno:

2) Jméno Vaší obce:

3) Je  Vám  známý  koncept  družstevního  nebo  komunitního  vlastnictví 
obnovitelných zdrojů? (nebereme-li v potaz informace v průvodním emailu)

Ponechte pouze jednu odpověď, ostatní vymažte.
1. Ano, vím, co je družstevní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

2. Ano, vím, co je komunitní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

3. Ano, vím, co je družstevní i komunitní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

4. Ne, nevím, co je družstevní ani co je komunitní vlastnictví obnovitelných 

zdrojů.

Pokud jste zvolil/a  d)  tj.  nevíte,  co družstevní nebo komunitní  vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů,  zodpovězte  dále  prosím  pouze otázku  č.  4a.  Tím  pro  Vás  dotazník  končí, 

vyplněný ho prosím odešlete na email zilvicz@gmail.com . Děkuji za Váš čas. 

mailto:zilvicz@gmail.com


4) Jaké podle Vás může mít družstevní nebo komunitní vlastnictví výhody a 
nevýhody v porovnání se soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

1. Výhody:

2. Nevýhody:

4.a Jaké podle Vás může mít obecní vlastnictví výhody a nevýhody v porovnání se 
soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

3. Výhody:

4. Nevýhody:

5) Uvažovali jste v souvislosti s výstavbou obecního zdroje energie také o 
družstevním nebo o komunitním vlastnictví?

Ano / Ne  (nehodící se vymažte)

▪ Jaké důvody vás vedly k tomuto rozhodnutí?

6) Co by Vás v případě výstavby dalšího obnovitelného zdroje přimělo zvolit 
pro něj družstevní nebo komunitní vlastnictví?

7) Co podle Vás v ČR brání širšímu rozvoji energetických družstev? Pokuste 
se zohlednit zejména aspekty:

◦ sociální (např. tradice, zvyky...)

◦ politicko-ekonomické (např. politická, finanční podpora...)

◦ etické (např. hledisko životního prostředí, udržitelného rozvoje...)

◦ další – pokud Vás napadají další, než výše zmíněné faktory, prosím zmiňte 

je také. 
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