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Příloha 1: Dotazník pro firmy působící v přilehlých územních celcích k Silničnímu 

okruhu kolem Prahy 

 

Identifikační údaje firmy 

Název firmy: 

Rok vzniku firmy: 

Velikost firmy (počet zam.):  1-5  6-9  10-19  20-24 

    25-49          50-99          100-199       200 a více  

Vlastnické poměry:                české         zahraniční  kombinované 

Oblast převládajícího                                                                                            

zaměření firmy:                  zemědělství, lesnictví        distribuce    

    prům. výroba   stavebnictví   

    administrativa   ostatní služby – jaké? 

Pozice firmy:                          centrála pobočka nezávislá provozovna              

Hlavní činnost firmy:  výzkum prodej  výroba zákl. dílů 

    výroba složitějších celků sklad   

    jiné – specifikujte 

______________________________________________________________________ 

 

1.  Byla Vaše firma lokalizována v současné poloze od svého vzniku?           

Ano (pokračujte otázkou č. 2) x Ne (pokračujte dále v další podotázce) 

a) Odkud byla přemístěna?  

b) Jaký byl důvod přemístění?  

c) Uveďte stručně hlavní nevýhody bývalé polohy: 

d) Uveďte stručně hlavní výhody současné polohy: 

 

2. Kde se nachází Vaši zákazníci / kam umisťujete svoje výrobky? 

 v místě firmy Praha  Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj  Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj kraj Vysočina Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj 

 Zlínský kraj  Jihomoravský kraj   

   Německo  Polsko  Rakousko  Slovensko zahraničí-jiné 
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3. Jak vnímáte Pražský okruh z hlediska lokalizace Vaší firmy? 

Pražský okruh byl nejdůležitějším faktorem lokalizace. Proč?   

Pražský okruh vliv měl, ale rozhodly i jiné faktory. Které? 

Pražský okruh neměl na umístění žádný vliv. 

 

4. Hrála roli při lokalizaci Vaší firmy i přítomnost jiné rychlostní silnice / dálnice než je 

rychlostní silnice R1, tedy Pražský okruh? 

Ano, dálnice D1 (směr Brno).    

Ano, dálnice D5 (směr Plzeň) 

Ano, rychlostní silnice R4 (směr Příbram).  

Ano, rychlostní silnice R6 (směr Karlovy vary). 

Ano, rychlostní silnice R7 (směr Chomutov). 

Ne, žádná další rychlostní silnice či dálnice roli nehrála. 

 

5. Hrála roli v lokalizaci Vaši firmy přítomnost jiné firmy? 

    Ano (pokračujte dále v další podotázce) x Ne (pokračujte otázkou č. 6) 

a) O jakou firmu, jenž hrála roli v lokalizaci Vaší firmy, se jednalo? 

 Jedná se o firmu, s kterou jsme dříve spolupracovali. 

     Jedná se o firmu s podobným zaměřením. 

     Jedná se o firmu s vysokou prestiží. 

  

6. Vnímáte polohu u Pražského okruhu jako svou výhodu oproti jiným firmám? 

    Ano  x  Spíše ano x  Nevím  x  Spíše ne  x  Ne 

    Proč? 

 

7. Obáváte se příchodu konkurence díky příznivé dopravní dostupnosti? 

    Ano  x  Spíše ano x  Nevím  x  Spíše ne  x  Ne 
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8. Jak často využívá Vaše firma Pražský okruh pro následující aktivity? 

    Příjem zboží   denně    několikrát do týdne  

několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

    Rozvoz zboží  denně    několikrát do týdne  

několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

Dojížďka zákazníků denně    několikrát do týdne                  

do firmy   několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

    Vyjížďka k zákazníkům denně    několikrát do týdne  

několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

    Služební cesty  denně    několikrát do týdne  

několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

    Dojíždění zaměstnanců  denně    několikrát do týdne  

několikrát do měsíce  výjimečně či vůbec 

 

9. Učinila obec ze své strany nějaké pobídky, aby Vás přilákala? 

Ano (pokračujte dále v další podotázce) x Ne (pokračujte otázkou č. 10) 

a) Které pobídky obec učinila? 

 

10. Získáváte nějaké výhody ze strany obce? 

Ano (pokračujte dále v další podotázce) x Ne (pokračujte otázkou č. 11) 

a) Které výhody od obce získáváte? 

 

11. Podporujete nějak jako firma život obce? 

Ano (pokračujte dále v další podotázce) x Ne (pokračujte otázkou č. 12) 

a) Jak podporujete život obce? 

 

12. Prospěje dokončení okruhu rozvoji Vaší firmy? 

     Ano  x  Ne  

     Proč? 

 

13. Pokud chcete sdělit něco, co není pokryto otázkami, zde máte prostor: 
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Příloha 2: Průvodní dopis dotazníkového šetření 

 


