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1 Úvod 

 
Mezi zaregistrovanými subjekty v Katalogu podnikatelů a služeb na Praze 11 

(www.katalog.praha11.cz), byla realizována anketa. Způsob realizace ankety a výstupy 
z ní plynoucí jsou popsány v tomto dokumentu. Anketa měla za cíl zjistit, jak často 
dochází k aktualizaci údajů ze strany samotných podnikatelů, jestli je rozdělení katalogu 
přehledné a zda podnikatelům vyhovují informace v sekci Podpora podnikání. Anketa 
proběhla v období únor 2013 až březen 2013 

2 Průběh ankety a účast v anketě 

 
Anketa byla realizována elektronickou formou v období únor 2013 až březen 2013. 

Všechny zaregistrované subjekty v Katalogu byly emailem osloveny a požádány, aby se 
zúčastnily ankety. Smyslem ankety bylo zjistit frekvenci aktualizací dat ze strany 
podnikatelů, spokojenost s rozdělením sektorů v Katalogu a názor na sekci Podpora 
podnikání. Celkem bylo přijato 76 vyplněných anket. 6 „anketních lístků“ bylo vyřazeno 
z důvodu opakujících se IP adres odesílatele. Celkem se tedy ankety zúčastnilo 70 
subjektů – cca 8% registrovaných subjektů. Respondenti odpovídali na jednotlivé 
uzavřené otázky výběrem z nabízených odpovědí. U každé otázky byla možnost 
slovního doplnění. 

 

2.1 Dotazník 

 
V této subkapitole je přiložen dotazník, který respondenti vyplňovali. 

 

Emailové oslovení: 
 

Vážení podnikatelé, živnostníci a obchodníci,  

vzhledem k tomu, že jste registrovaní v Katalogu obchodů a služeb na Praze 11 a jste tudíž 

uživatelem naší elektronické podoby Katalogu, je pro nás důležité, aby pro Vás byl katalog 

co nejlépe a nejsmysluplněji využitelný. Proto Vás chceme požádat o vyplnění ankety, která 

má za cíl zjistit aktualizovanost údajů v Katalogu a názor na sekci Podpora podnikání. Vaše 

náměty na zlepšení budou inspirací pro zlepšování a rozvoj kvality katalogu.  

 

Dotazník vyplňte prosím nejpozději do 25. 3. 2013. Vyplnění dotazníku Vám nezabere 

více než 2 minuty.  
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Pro vyplnění dotazníku klikněte zde: Anketa (http://www.praha11.cz/cs/dotazniky/anketa-

pro-podnikatele-mc-praha-11.html) 

 

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Výstupy přispějí ke zkvalitnění 

elektronické verze Katalogu.  

 

Martin Bělovský 

Podpora podnikatelů MČ Praha 11  

 

Elektronická verze dotazníku: 
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2.2 Výsledky ankety 

 

Celkem se ankety zúčastnilo 70 respondentů. Respondenti odpovídali na jednotlivé 
uzavřené otázky výběrem z nabízených odpovědí. Zároveň měli možnost u každé 
otázky uvést náměty, názory a komentáře. Tyto komentáře jsou uvedené v původní 
podobě. 

 

1. Editujete údaje pomocí přihlášení do vlastního uživatelského prostředí? 

Odpověď Četnost % 

Ano 14 20% 

Ne 21 30% 

Ne - neznám přihlašovací údaje 35 50% 

Celkem 70 100% 

 

Komentář:  Na otázku odpovědělo všech 70 respondentů. Polovina z nich nezná své 
přihlašovací údaje, což je výstup, který je nutné řešit. Údaje byly podnikatelům 
rozesílány při registraci. 20 % své údaje edituje a 30 % ne. Tento výsledek otázky 
ukazuje na to, že bude vhodnější k aktualizaci podnikatele pravidelně vyzývat, což 
zajistí pravidelnější aktualizaci údajů. 

 

2. Jak často kontrolujete aktuálnost údajů o Vašem subjektu? 

Odpověď Četnost % 

Každý měsíc 9 13% 

Několikrát za rok 14 20% 

Max. jednou za rok 17 24% 

Nekontroluji 30 43% 

Celkem 70 100% 
 

 

20% 

30% 

50% 

Ano

Ne

Ne - neznám přihlašovací
údaje
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Komentář: Na otázku odpověděla více jak polovina, že své údaje nekontroluje. Což 
souvisí s předcházející otázkou. A odpovědi na tuto otázku nás utvrzují v tom, že je 
třeba podnikatele k aktualizaci vyzývat častěji. 13 % každý měsíc kontroluje své údaje, 
20 % několikrát za rok a 24 % maximálně jednou za rok. 

 
  
3. Připadá Vám rozdělení sektorů a podsektorů dostatečné a přehledné? Pokud máte 

návrh na nový sektor (nebo podsektor), prosím, napište svůj návrh. 

Odpověď Četnost % 

ano 24 34% 

ne 10 14% 

Spíše ano 28 40% 

Spíše ne 8 11% 

Celkem 70 100% 
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Hlavně v sekci Obchody a služby. Uvedl bych novou sekci Polygrafické a tiskové služby.  Pod kterou by se 
mohli zahrnout tisk digitální, ofsetový, sítotisk, grafické návrhy a jejich zpracování pro potřeby tisku, 
sazba a skenování předloh, úprava tiskových předloh, dokončovací zpracování (knihařina) a pod. 

Vzhledem k raketovému nárůstu elektrokol a nově vznikajícím cyklostezkám navrhuji aby vznikl   NOVÝ 
sektor:    ELEKTROKOLA    kam bychom chtěli být zařazeni, neboť se jimi delší dobu zabýváme!  Protože, 
pokud by to bylo jen v PODSEKTORU muselo by to být jak v sektoru:  OBCHOD A SLUŽBY, podsektor  -
SPORTOVNÍ POTŘEBY, tak v sektoru:  -SPORT A VOLNÝ ČAS. Pokud by nový sektor nevznikl, pak bychom 
chtěli být zařazeni do tohoto stávajícího posektoru a sektoru. 

Rozdělení je vcelku přehledné. 

V mém případě, bych uvítal samostatnou sekci Hodinový manžel. Nyní jsem v sekci Domácí práce a péče 
o domácnost, která je trochu zavádějící. 

 
Komentář: 74 % respondentů je úplně spokojeno a spíše spokojeno s rozdělením 

sektorů. Zbytek má určité výhrady a někteří respondenti je vyjádřili připomínkami. 
 
Reakce na připomínky: Na základě námětu jsme zaměnili podsektor Obchody a 

služby/Tiskárna za Obchody a služby/ Polygrafické a tiskové služby. Co se týká 
elektrokol, byl upraven podsektor Jízdní kola na Jízdní kola a elektrokola. Sektor 
Domácí práce a péče o domácnost byl změněn na Hodinový manžel a péče o 
domácnost. 

 

 
4. Je něco, co byste na stránkách „Podpora podnikání“ 

http://www.praha11.cz/cs/podpora-podnikani/ pro podporu Vaší činnosti uvítali. Pokud 

ano, prosíme o komentář." 

Odpověď Četnost % 

ano 10 14% 

ne 39 56% 

tyto informace nevyužívám 21 30% 

Celkem 70 100% 

 

 
Určitě ano, ale to poznám, když na tyto stránky budu chodit častěji. Což mně napadá vyhledavače, 
reklama atd. 

14% 

56% 

30% 
ano

ne

tyto informace
nevyužívám
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Kdyby se mohl napsat článek o provozovně, která je v zastrčené ulici.  Inzeráty v  „Klíči“ byly marné, tak 
třeba by pomohl článek. 

Nějakou spolupráci v oblasti barterové výměny. Třeba, že obyvatelé okolních ulic nedaleko provozovny, 
ať jakékoliv služby mohou čerpat v určité provozovně nějakou slevu. Bohužel má klientela se tvoří z lidí, 
kteří za mnou dojíždí z daleka a místní obyvatelé využívají mých služeb pouze 2, což si myslím, že je 
škoda, když už mají takové krásné možnosti přímo v místě bydliště.  

Uvítala bych na stránkách propagaci zdarma pro dobročinný e-shop. 

Podporu v reklamě na zvyšování sportovní aktivity mládeže. 

Možnost zařazení do vícero oblastí. 

Nevím, zatím je to krátká doba k posouzení. 

Chci zveřejnit svoje stránky. 

Velmi bychom uvítali častější představování různých firem ve vašem časopise pro Jižní Město, což je 
velmi dobré. Časopis hodně lidí čte a lidé mají možnost lépe poznat firmy ve svém okolí.   

Inserce v časopise klíč je velmi předražená, stačí se podívat na stránky Prahy-Petrovice. 

V tuto chvíli nemám připomínku 

 
 
Komentář:  

 
Z celkového počtu respondentů se 56% vyjádřilo, že jim žádné informace nechybí. 

30% jich nevyužívá a 14% by uvítalo i další informace. Ke zvážení je zde informování 
podnikatelů o novinkách v této sekci. 

 
Reakce na připomínky: 
 
Zveřejňování informací o subjektech v této sekci neplánujeme. K tomu je určený 
samotný Katalog. Sekce podpora podnikání je určena pro užitečné informace o 
podnikání. Inzerce v časopise Klíč je takto nastavena, předáme podnět k úvaze. 
V současné době je možné zařazení do 3 kategorií, pokud máte zájem, můžete napsat 
na podnikatele@praha11.cz s požadavkem na úpravu zařazení do kategorií. Návrh na 
nějakou formu barterové výměny nebo akcí vnímáme jako svobodnou vůli každého 
podnikatele, jestli nějakou podobnou formu nabídky zvolí a prezentuje ji svým 
potenciálním zákazníkům. 

 

5. Pokud máte ještě nějaké další názory, náměty a komentáře, sdělte nám je prosím 

zde: 

Odpovědi: 

Možná by stálo za úvahu u odkazů na web. stránky u jednotlivých firem ukázat i ilustraci web. stránky. 

Líbí se mi podpora podnikatelů na Praze 11, děkuji! 

Hledám volný prostor pro rozšíření služeb.  Dejte, prosím vědět, zda nevlastní městská část volné 
prostory k pronajmutí. Tím by bylo možné nabídnout obyvatelům městské části Praha 11 další možnost 
pro sportovní vyžití. 

Větší propagace služeb od OSVČ 

Velice vítám přednášky o IT, různých zákonech a předpisech pro podnikatele (kterých se účastním), 
pořádaných MČ, ale chybí mi i různé rekvalifikační a doplňující kurzy, které by pomohly, řešit i 
nezaměstnanost, např.:  -masérský kurz  -výroba proutěných a ratanových výrobků (košíky, zahradní 
nábytek)  -kurz užitného a průmyslového designu  -různé výtvarné techniky atd. atd.    Vždyť by to 
nemuselo být vždy drahé, určitě by každý podnikatel (já tedy ano) své městské části rád pomohl, aby 

mailto:podnikatele@praha11.cz
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dobře prosperovala!    

Prosím o info, kdy budu moci do nového katalogu nahlédnout?  

Podpora podnikání jako jeden z prvních volebních programů minulého období se ukázala snad jenom 
tímto katalogem a likvidační činností reklam malých firem stanovením vysokých nájmů na objektech 
MU to ještě ne zcela ve svém majetku. 

Projekt se mi líbí, považuji ho za zajímavý a přínosný rozvoji naší Městské části.  

Vím, že je to asi nákladné, ale bylo by příjemné, aby dostali občané katalog do schránky. Protože 
spousta lidí nemá přístup na internet. Zejména starší občané.  

 
Reakce na připomínky: 

 

Ilustraci webové stránky jako známe např. ze Seznam.cz zatím databáze 

neumožňuje, lze však přidat jakýkoliv obrázek (např. náhled stránek) přes uživatelské 

rozhraní. Volné prostory jsou zveřejňovány na: http://www.katalog.praha11.cz/ 

kliknutím na „Nabídka prostor pro podnikatele“ vpravo dole. 

Rekvalifikační a další kurzy na specifické vzdělávání v určitých oborech patří do 

komerční sféry nebo do působnosti úřadů práce.  

Nový tištěný katalog půjde do distribuce pravděpodobně v létě 2013. Pokud nebude 

doručován do schránky, bude k dispozici na informačních centrech MČ Praha 11. 

 

3 Závěr a doporučení 

 
Z odpovědí respondentů vyplynula nutnost pravidelně upozorňovat registrované 
subjekty na kontrolu údajů v Katalogu. Budeme pravidelně rozesílat a připomínat 
přihlašovací údaje pro přístup do Katalogu minimálně 4x ročně. Celé 2/3 
respondentů totiž neaktualizují své údaje, nebo jen maximálně jednou za rok. 
 
Rozdělení sektorů a podsektorů je nutné stále sledovat, aktualizovat a přizpůsobovat 
novým subjektům. 
 
Pokud uživatelé navštěvují sekci Podpora podnikání, nalézají tam údaje, které 
potřebují. Ostatní informace nevyužívají, nebo mají připomínky k obsahu. Většinou 
by tam chtěli poskytnout podporu formou zveřejnění inzerátu, nebo odkazu na jejich 
provozovnu. Tato sekce však není určena pro inzerci, ale pro užitečné informace. Pro 
inzerci je vyčleněn samotný Katalog, kde jsou služby prezentovány.  
Struktura Podpory podnikání by měla být z názorů podnikatelů zachována. Katalog 
podnikatelů bude nabízet možnost bezplatné inzerce a ostatní odkazy v Podpoře 
podnikání budou dávat užitečné informace o podnikání a aktuality například 
z pořádaných seminářů. 
 

http://www.katalog.praha11.cz/

