
1 

 

 

 
 

  

 

  

N
EX

IA
 A

P 
a.

s. 

PR
Ů

ZK
U

M
 P

O
D

N
IK

AT
EL

SK
ÉH

O
 

PR
O

ST
ŘE

D
Í M

ĚS
TA

 Č
ES

K
É 

BU
D

ĚJ
O

VI
CE

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE 2014 - 2020 

Datum verze: 01/2013 
     
 



2 

 

 

Foto na titulní straně: Magistrát města České Budějovice 

 

ZPRACOVATELSKÝ TÝM NEXIA AP 

 

 PhDr. Mgr. Ivo Říha, vedoucí projektového týmu 

 Mgr. Miroslav Špaňhel 

 Ing. Petr Troják 

 Mgr. Lenka Petříková 

 Bc. Michael Kabelka 

 

 

Kontakt na zpracovatele: 

 

Nexia AP a.s. 

Sokolovská 5/39, 186 00 Praha 8  

telefon:  +420 221 584 301 

fax:  +420 221 584 319 

e-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz 

 

 

 

Autorská práva 

 Tento materiál, stejně jako všechny jeho části a ostatní výstupy projektu „Strategického plánu 
rozvoje města České Budějovice“, je duševním vlastnictvím města České Budějovice a jeho 
autorů. Použití materiálu nebo jeho částí podléhá autorskému zákonu a souhlasu odboru 
rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice. 
 

 
 
 
Web projektu:  http://www.nexia-prague.cz/strategicky-plan-cb



3 

 

Obsah 
 

1 Úvod a metodika .............................................................................................................................. 4 

2 Vyhodnocení jednotlivých otázek ..................................................................................................... 6 

2.1 Otázka č. 2: rok založení ........................................................................................................... 6 

2.2 Otázka č. 2: obor firmy ............................................................................................................. 6 

2.3 Otázka č. 3: velikost firmy ......................................................................................................... 7 

2.4 Otázka č. 6: stát sídla společnosti .............................................................................................. 8 

2.5 Otázka č. 7: důvod lokalizace .................................................................................................... 9 

2.6 Otázka č. 8+9: vývoj obratu firmy............................................................................................ 10 

2.7 Otázka č. 10: budoucí vývoj obratu ......................................................................................... 11 

2.8 Otázka č. 11: Struktura prodeje podniků dle regionů .............................................................. 12 

2.9 Otázka č. 12 + 13: vývoj počtu zaměstnanců ........................................................................... 13 

2.10 Otázka č. 14: plánujete investici, která ovlivní zaměstnanost?................................................. 14 

2.11 Otázka č. 15: vzdělání zaměstnanců ........................................................................................ 15 

2.12 Otázka č. 16: postrádáte nějaké dovednosti u svých zaměstnanců? ........................................ 17 

2.13 Otázka č. 17: význam inovací .................................................................................................. 17 

2.14 Otázka č. 18: změna přístupu k inovacím ................................................................................ 19 

2.14.1 Otázka č. 18 a: finanční oblast .................................................................................... 20 

2.14.2 Otázka č. 18 b: změny v oblasti lidských zdrojů........................................................... 20 

2.14.3 Otázka č. 18 c: změny v oblasti obchodní strategie ..................................................... 22 

2.15 Otázka č. 19: faktory omezující inovace .................................................................................. 23 

2.16 Otázka č. 20: partnerská uskupení .......................................................................................... 24 

2.17 Otázka č. 21: spolupráce se vzdělávací nebo výzkumnou institucí ........................................... 24 

2.18 Otázka č. 22: spolupráce se soukromou firmou ....................................................................... 25 

2.19 Otázka č. 23: spolupráce se soukromou firmou mimo České Budějovice ................................. 26 

2.20 Otázka č. 24: úvaha o odchodu ČB, resp. z ČR ......................................................................... 27 

2.21 Otázka č. 25: projekt ovlivňující České Budějovice................................................................... 28 

2.22 Otázka č. 26: kvalita služeb místní správy ................................................................................ 29 

2.23 Otázka č. 27: hodnocení kvality života v Českých Budějovicích ................................................ 30 

2.24 Otázka č. 28: město jako místo k podnikání ............................................................................ 32 

2.25 Otázka č. 29: překážky rozvoje města ..................................................................................... 33 

2.26 Otázka č. 30: příležitosti pro rozvoj ......................................................................................... 34 

  



4 

 

1 Úvod a metodika 
Dotazníkové šetření mezi právnickými osobami Českých Budějovic bylo provedeno v období 11-

12/2012 v rámci činností souvisejících se zpracováním nového Strategického plánu města České 

Budějovice na období 2014-2020. Jednalo se o vlastní aktivitu zpracovatele s cílem nabídnout 

doplňující bazální šetření o trendech ve firmách působících v Českých Budějovicích s ohledem na 

průběh ekonomické krize a další aspekty. Tento materiál je určitou přidanou hodnotou rozšiřující 

penzum informací ke  zpracovanému profilu města s předpokladem doplnění informací o základních 

trendech, vývoji a současném stavu podnikatelského (socioekonomického) prostředí ve městě. 

Současnou snahou je následná komparace aktuálních dat a trendů v podnikatelském prostředí ve 

městě se situací před zhruba 10 lety, kdy byla podnikatelskému prostředí pozornost ve strategickém 

plánu rovněž věnována.  

 

Sběr dat byl řešen formou vyplnění elektronického dotazníku, s největšími zaměstnavateli ve 

zpracovatelském průmyslu byl rovněž proveden ústní pohovor. Současně byla navázána spolupráce 

s příslušným oblastním sdružením Jihočeské hospodářské komory, které distribuovalo zpracovatelem 

připravený dotazník mezi své členy. Dotazník byl zaměřen zejména na situaci v subjektech působících 

ve výrobním sektoru a největších zaměstnavatelů v podnikatelské sféře. Zcela komplementárně pak 

byly s vyplněním dotazníku osloveny také některé subjekty působící ve službách. Celkový vzorek 

představuje 49 firem působících ve městě a vytvářejících pracovní místa pro místní obyvatelstvo.   

 

Snahou zpracovatele bylo především zachycení současných trendů a předpokladů hospodářských 

výsledků firem působících ve městě, sledování potenciálních dopadů a možných predikcí v souvislosti 

s vývojem ekonomické krize v hospodářství a trendů souvisejících s vývojem zaměstnanosti.  
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Děkujeme za spolupráci v rámci šetření zejména následujícím firmám: 

 

 

 

 

  

M-art kovo, spol. s r.o. 
Richard Rudovský 
bamed s.r.o. 
Inkomo s.r.o. 
Vladimír Trojan 
Minerva Česká republika, a.s. 
JAF-LIPNO s.r.o. 
EPLAN spol. s r .o.  
Studio D -akustika s.r.o. 
DOOS, spol. s r.o. 
Plus Model s.r.o. 
Datesoft sro 
AutoCont CZ a.s. 
Svitak-měření a regulace tepla s.r.o. 
DAFI CZ, s.r.o. 
SPH Elektro s.r.o. 
Laminex, s.r.o. 
data Partner s.r.o. 
Tetragon s.r.o. 
ROYAS k.s. 
KORAN, spol. s r.o. 
BBH Tsuchiya s.r.o. 
dm drogerie markt s.r.o. 
A.S.A. České Budějovice, s.r.o. 
Madeta a.s. 
KeyTec České Budějovice s.r.o. 
BELIS s.r.o. 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
TSE s.r.o. 
Head Sport s.r.o. 
PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA  
Mondi Bupak s.r.o. 
Plojhar s.r.o. 
CENTES, spol. s r.o. 
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 
D.I.M. spol. s r.o. 
Robert Bosch, spol. s.r.o. 
Kern-Liebers CR spol. s.r.o. 
EGE , s.r.o. 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 
MANE Holding a.s. 
Teplárna České Budějovice, a.s. 
Würth Elektronik iBE CZ s.r.o. 
Budějovický Budvar, n.p. 
Gamex CB s.r.o. a VISCOFAN CZ s.r.o. 
ČSAD JIHOTRANS a.s. 
ČEVAK a.s. 
Jednota s.d. České Budějovice 



6 

 

2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 
 

2.1 Otázka č. 2: rok založení 

 

Kladená otázka: Rok založení vaší společnosti (v ČB)?  
 

Analýza otázky:  

 

Otevřená otázka, respondenti byli dotázáni na rok založení společnosti (nebo pobočky společnosti) 

v Českých Budějovicích. Na otázku neopověděly 2 z dotázaných společností. 

 

Vyhodnocení otázky: 

 

Dominantní část respondentů (41), uvedla 

jako datum vzniku společnosti (nebo pobočky 

společnosti) v Českých Budějovicích období 

posledních dvou dekád (resp. po roce 1989). 

V 1. polovině 20. století byly založeny tři 

společnosti ze zkoumaného vzorku. Ještě dále 

sahající tradici (tedy vznik v 19. století) uvedly 

rovněž tři z dotazovaných společností.  

 

2.2 Otázka č. 2: obor firmy 

 

Kladená otázka: V jakém oboru působí Vaše firma? 

 
Analýza otázky:  

 

Jednalo se o otevřenou otázku, respondenti uváděli obory působení jednotlivých firem. Některé firmy 

svým zaměřením přesahovaly hranice jednoho oboru. Takové byly zařazeny podle převládajícího 

druhu činnosti do sektorů. Na otázku odpověděli zástupci všech firem. 
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Graf 1: Rozdělení vzorku respondentů dle sektoru činnosti  

 
 

Základním rozdělením byl zpracovávaný 

vzorek kategorizován dle příslušnosti 

k sekundéru či terciéru. Největší část 

respondentů uvedla jako hlavní obor svých 

firem zpracovatelský průmysl. Konkrétně se 

jedná o 57 % z celkového počtu firem. 

Nejčastějším typem odpovědi byla „výroba“. 

Služby označilo za svou hlavní oblast působení 

43 % z celkového počtu firem (např. 

maloobchod, IT služby, daňové poradenství 

apod.).

 

2.3 Otázka č. 3: velikost firmy 

 

Kladená otázka: Velikost firmy dle počtu zaměstnanců v ČB? 

 

Analýza otázky:  

 

Jednalo se o uzavřenou otázku. Respondenti měli možnost výběru z předložených odpovědí. Zde byly 

firmy dále kategorizovány dle standardních metodik EU a MPO dle počtu zaměstnanců do kategorií 

„malý“ s 0 – 49 zaměstnanci, „střední“ s 50 – 249 zaměstnanci a „velký“ s 250 a více zaměstnanci. Na 

otázku odpověděli všichni respondenti.  
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Graf 2: Rozdělení firem dle velikosti 

 

 

Celkem 43 % z celkového počtu respondentů 

tvoří tzv. malé podniky. Firmy zaměstnávající 

mezi 50 a 249 zaměstnanci tvoří ze vzorku 

respondentů celkem 33 %. Z velkých podniků 

působících v Českých Budějovicích 

zaměstnávajících 250 a více zaměstnanců 

odpovědělo 24 % z celkového počtu 

respondentů (12 firem). Absolutně největší 

firmou mezi dotázanými je Robert Bosch, spol. 

s r.o., která zaměstnává přes 2000 

zaměstnanců.  

  

 

2.4 Otázka č. 6: stát sídla společnosti 
 

Graf 3: Rozdělení firem dle státu sídla a velikosti 

 

43%

33%

24%
malé
střední
velké

malé: 0 - 49 zaměstnanců
střední: 50 - 249 zaměstanců

velké: 250 a více zaměstnanců
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2.5 Otázka č. 7: důvod lokalizace 

Kladená otázka: Důvod lokalizace podniku právě v ČB? 

 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr z následujících odpovědí: „přítomnost významných 

odběratelů“, „přítomnost významných dodavatelů“, „kvalifikovaná pracovní síla“ a „jiný“. V případě, 

že respondenti uvedli odpověď „jiný“, měli prostor pro upřesnění své odpovědi. Bylo možné uvést 

více než jednu odpověď. Na otázku neodpověděl 1 z dotázaných respondentů.  

 
Graf 4: Faktory lokalizace podniku v Českých Budějovicích 

 
 

 

Za důvod svého působení právě v Českých 

Budějovicích označilo shodně 14 respondentů 

„přítomnost kvalifikované pracovní síly“ a 

„přítomnost významných odběratelů“. Pouze 

2 respondenti odpověděli, že důvodem pro 

činnost jejich firmy v Českých Budějovicích je 

„přítomnost významných dodavatelů“. Jinou 

než výše uvedenou odpověď uvedlo 23 

respondentů (47 % vzorku). Mezi těmito se 

nejčastěji objevovaly historické důvody 

(rodinná firma, tradice) nebo bydliště majitele 

v Českých Budějovicích – zejména u menších 

podniků.  
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2.6 Otázka č. 8+9: vývoj obratu firmy 

Kladená otázka: Jaký byl trend vývoje obratu (Vaší firmy v ČB) v posledních letech? 

 

Analýza otázky:  

Respondenti měli možnost buď uvést konkrétní údaje za své firmy (otevřená otázka č. 8), nebo mohli 

zhodnotit vývoj obratu v posledních letech v uzavřené otázce č. 9. Na výběr měli v tom případě 

z odpovědí „jednoznačně rostoucí“, „rostoucí“, „stagnující“, „jednoznačně klesající“ a „klesající“. 

Vyhodnocení otázky probíhalo samostatně pro malé, střední a velké firmy. Celkem na otázku 

neodpověděly 2 malé firmy, 4 střední firmy a 3 velké firmy.  

 

Graf 5: Vývoj obratu v posledních letech dle velikosti firem 

 
 

Pro malé podniky nebyl vývoj obratu 

v posledních letech příliš příznivý. Jako 

„jednoznačně klesající“ označily vývoj obratu 4 

firmy a 2 ho popsaly jako „spíše klesající“. 

Stagnující byl vývoj obratu pro 8 malých firem 

(42 % z celkového počtu dotázaných) a spíše 

rostoucí pro 5 firem. Žádná malá firma 

neoznačila vývoj svého obratu v posledních 

letech jako „jednoznačně rostoucí. Pro střední 

podniky platí velmi podobné rozložení 

odpovědí s tím rozdílem, že se mezi středními 

podniky neobjevovala odpověď „jednoznačně 

klesající“. Shodně 4 respondenti označili vývoj 

obratu svých firem jako „spíše klesající“, 

„stagnující“ nebo „spíše rostoucí“. Ani 

v kategorii velkých firem nebyla identifikována 

odpověď o vývoji obratu v posledních letech 

vypovídající o „jednoznačně rostoucí“ či 

naopak „jednoznačně klesající“ tendenci. 2 

respondenti popsali vývoj obratu jako „spíše 
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klesající“. Stejný počet respondentů označil 

vývoj jako „spíše rostoucí“. Obrat byl 

stagnující v 5 velkých firmách. 

Z hlediska vývoje hospodářských výsledků 

zkoumaného vzorku subjektů lze označit 

podnikový sektor za relativně stabilní.  

 

2.7 Otázka č. 10: budoucí vývoj obratu 

Kladená otázka: Jaký je nejpravděpodobnější předpoklad vývoje obratu Vaší společnosti (či 

pobočky lokalizované v ČB) v příštích 2 letech (2013-2014)? 

 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr z možností „jednoznačně rostoucí“, „rostoucí“, 

„stagnující“, „jednoznačně klesající“ a „klesající“. Vyhodnocení probíhalo opět zvlášť pro malé, 

střední a velké firmy. Na otázku odpověděli všichni respondenti. 
 

Graf 6: Predikce vývoje obratu firem dle jejich velikosti 

 
 

Tato otázka směřuje k základní identifikaci 

možných reakcí podnikatelského prostředí na 

možný další vývoj „ekonomické krize“. Žádná 

z dotázaných firem neočekává jednoznačně 

klesající vývoj obratu. Malé firmy se ukázaly  

 

jako nejvíce pesimistické - 4 očekávají spíše 

klesající obrat v následujících letech. Nejspíše 

stagnující vývoj v příštích letech předpokládá 

téměř polovina z celkového počtu malých 

podniků. Třetina firem z kategorie malých 

podniků naopak předpokládá spíše zlepšení 

hospodářského výsledku. Mezi středními 
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firmami neočekává klesající obrat žádná firma. 

Necelá polovina předpokládá nejspíše 

stagnaci, druhá („menší“) polovina pak 

očekává spíše rostoucí obrat a jedna firma 

předpokládá jednoznačně rostoucí 

hospodářský výsledek. Celková predikce pro 

příští roky odvíjející se od odpovědí skupiny 

středních firem vyznívá tedy poměrně 

příznivě.    

Mezi velkými firmami předpokládá „spíše 

klesající“ i „jednoznačně rostoucí“ vývoj 

obratu jedna firma, 5 velkých firem očekává 

stagnující obrat a další více než třetina ze 

vzorku velkých firem očekává spíše rostoucí 

tendenci. V podnikatelském prostředí 

v Českých Budějovicích tedy dle zjištěných 

výsledků prozatím nelze usuzovat na 

výraznější obavy z vývoje hospodářského 

výsledku v nejbližších letech.   
 

2.8 Otázka č. 11: Struktura prodeje podniků dle regionů 

Kladená otázka: Jaká je struktura prodeje Vaší společnosti dle cílového regionu (rok 2011) v 

%? 

Analýza otázky:  

Míra otevřenosti české ekonomiky a vývoj jejího výsledku v závislosti na exportu je obecně známou 

skutečností. Otázka směřuje k základní identifikaci míry závislosti řešené skupiny podniků na odbytu 

v rámci jihočeského regionu, dalších regionech ČR, západní Evropě, východní Evropě a ostatních 

oblastech světové ekonomiky.  Respondenti měli doplnit percentuální podíly dle prodeje výše 

uvedených pěti kategorií regionů.   

 

V rámci kategorie malých podniků, převažuje 

přirozeně prodej zaměřený na jihočeský 

region, resp. Českou republiku. Deset firem 

pak uvedlo prodej do západní Evropy 

(v rozpětí 5-90 %), 6 podniků z kategorie 

malých podniků vyvážejí do regionů východní 

Evropy (z toho 3 pouze kolem 1 %, 3 další pak 

kolem jedné pětiny až jedné čtvrtiny 

produkce). 5 podniků také exportuje do 

dalších regionů světa (z tohoto tři významněji 

kolem jedné čtvrtiny až jedné pětiny).  

U kategorie středních podniků se přirozeně 

podíly prodeje v jihočeském regionu snižují, 8 

firem pak vyváží do západní Evropy (z toho 4 

firmy více jak 50 % z celkového prodeje). 6 

podniků vyváží do východní Evropy (2 z toho 

významněji - kolem 30-40 %). 5 firem pak 

vyváží rovněž do jiných regionů (z toho 2 firmy 

významněji). Logicky nejvíce propojeny 

s globálním trhem jsou velké podniky. Všechny 

výrobní podniky v této kategorii exportují 

minimálně 40 % produkce do západní Evropy, 

5 z toho také na trhy východní Evropy a 5 do 

ostatních regionů.    
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2.9 Otázka č. 12 + 13: vývoj počtu zaměstnanců 

Kladená otázka: Jaká je zaměstnanost ve Vaší firmě? Jaký je výhled vývoje zaměstnanosti 

ve Vaší firmě? 
 

Analýza otázky:  

Respondenti měli možnost buď uvést konkrétní počty zaměstnanců své firmy (otázka č. 12) 

v profilových letech 2008, 2010 a 2012 a uvést předpoklad dalšího vývoje v krátkodobém či 

střednědobém horizontu v otázce č. 13. Zde měli na výběr z možností „jednoznačně rostoucí“, 

„rostoucí“, „stagnující“, „jednoznačně klesající“ a „klesající“. Vyhodnocení otázky probíhalo 

samostatně pro malé, střední a velké firmy. Na otázku týkající předpokladu vývoje zaměstnanosti ve 

firmě z hlediska očekávaného trendu odpověděli všichni dotázaní, na otázku týkající se dosavadního 

vývoje zaměstnanosti ve firmě neodpověděla třetina z celkového počtu dotázaných.  

 

Graf 7: Predikce trendu vývoje počtu zaměstnanců ve firmách 

 
 

Co se týče dosavadního trendu ověřovaného 

v rámci vývoje počtu zaměstnanců 

v profilových letech 2008, 2010, 2012, lze zde 

vycházet z odpovědí dvou třetin z celkového 

počtu analyzovaných firem. Dopady první fáze 

ekonomické krize, které jsou pozorovatelné  

v podnikovém sektoru v letech 2008-2009 i  

 

jinde v ČR, měly vliv na vývoj zaměstnanosti 

z hlediska poklesu pracovních míst v celkem 

17 firmách ze 31 subjektů, které tuto otázku 

zodpověděly. U malých firem se však jednalo o 

jednotky pracovních míst, u středních a 

velkých podniků pak zpravidla o desítky mezi 

lety 2008-2012.    
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Co se týče předpokladů dalšího vývoje, i když 

se jedná pouze o predikce, mezi respondenty 

je zastoupena velká většina největších 

zaměstnavatelů privátního sektoru ve městě. 

Z tohoto pohledu, stejně jako z hlediska 

struktury ekonomiky města by bylo možné 

uvažovat spíše o stagnujícím až mírně 

pozitivním vývoji zaměstnanosti v privátním 

sektoru v krátkodobém až střednědobém 

horizontu. Výše uvedené ilustruje mj. fakt, že  

„stagnující“ vývoj zaměstnanosti v nejbližším 

období očekávalo 71 % z celkového počtu 

malých firem), 2/3 z celkového počtu 

středních firem a 58 % z celkového počtu 

velkých firem. Je pozitivní, že žádná z firem se 

v době provádění sondy nechystala výrazným 

způsobem omezit počet svých zaměstnanců.  

 

Přesto jako „spíše klesající“ označily budoucí 

vývoj počtu zaměstnanců 2 malé firmy, 1 

střední a jedna velká firma. Spíše rostoucí 

počet zaměstnanců čekají 3 malé firmy (14 % 

z celkového počtu malých firem), 3 střední 

firmy a 4 velké firmy. Firmy jako Robert Bosch, 

Kern-Liebers CZ, EGE  či Jednota s.d. České 

Budějovice očekávají v krátkodobém až 

střednědobém horizontu spíše  vytváření 

nových pracovních míst (tyto 4 subjekty dle 

zjištěných informací předpokládají pro rok 

2013 navýšení počtu zaměstnanců celkem o ca 

400).  Jednoznačně rostoucí je očekávání 

počtu zaměstnanců v jedné malé a jedné 

střední firmě.  

2.10 Otázka č. 14: plánujete investici, která ovlivní zaměstnanost? 

 

Kladená otázka: Plánujete v příštích letech nějakou významnější investici či projekt, který 

by měl přispět k nárůstu počtu nově vytvořených pracovních míst? 

 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, na kterou respondenti odpovídali „ano“ nebo „ne“. V případě, že dotázané firmy 

plánují investici, která ovlivní zaměstnanost, byli respondenti dále dotázáni na přibližný počet nových 

pracovních míst. Na otázku neodpověděl 1 respondent. 
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Graf 8: Podíl subjektů plánujících významnou investici s dopadem na zaměstnanost 

 
 

Z celkového počtu 48 odpovědí  neplánují 2/3 

respondentů v příštích letech žádnou 

významnou investici ve městě, která by 

ovlivnila zaměstnanost. Přibližně třetina 

subjektů naopak odpověděla ohledně nové 

investice předpokládající rozšíření objemu 

výroby a dalšího předpokladu vytváření 

nových pracovních míst kladně. V další části 

byli tito respondenti dotázáni na přibližné 

období a počet takto vytvořených nových 

pracovních míst. Nejčastěji šlo o roky 

2013/2014.  Dotázané firmy plánují přijmout 

celkem ca 400 nových zaměstnanců. Z tohoto 

počtu se jich chystá většinu přijmout 

společnost Robert Bosch, která bude 

potřebovat v nejbliších letech dle dosavadních 

předpokladů přibližně ca 300 nových 

zaměstnanců.  

 

2.11 Otázka č. 15: vzdělání zaměstnanců 

Kladená otázka: Uveďte prosím, jaká je struktura Vašich zaměstnanců dle nejvyššího 

dosaženého vzdělání (v %)? 

 

Analýza otázky:  

Jednalo se o otevřenou otázku. Respondenti byli dotazováni na nejvyšší dosažené vzdělání svých 

zaměstnanců. Měli v procentech vyjádřit poměr vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, 

středoškolsky vzdělaných zaměstnanců a zaměstnanců se základním vzděláním. Odpovědi byly 

analyzovány za všechny dotázané firmy dohromady a také podle velikosti firem (malé-střední-velké). 

Na otázku neopovědělo celkem 7 dotázaných firem, z toho byly 4 malé firmy a 3 velké. 
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Graf 9: Vzdělanostní struktura zaměstnanců ve firmách 

 
 

V celkovém průměru zaměstnávají oslovené 

firmy nejvíce středoškolsky vzdělané 

zaměstnance (57 % v průměru všech firem). 

Druhou nejpočetnější skupinou zaměstnanců 

byli zaměstnanci se základním vzděláním, kteří 

představují v průměru ca čtvrtinu 

zaměstnanců z celého vzorku firem. 

Analyzovaný vzorek firem v souhrnu 

zaměstnával 17 % vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců. 

 

Graf 10: Vzdělanostní struktura zaměstnanců dle velikosti firem 

 
 

Ve všech skupinách firem (malé – střední – 

velké) je v průměru největší podíl 

středoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Ve 

skupině malých firem činí tento podíl 2/3, ve 

skupině středních firem 46 % a ve skupině 

velkých firem 62 %. Analyzované malé firmy 

dále zaměstnávaly v průměru 10 % 

zaměstnanců se základním vzděláním a 24 % 
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zaměstnanců vysokoškolsky vzdělaných. 

Střední firmy mají v průměru 42 % 

zaměstnanců se základním vzděláním, což je 

mezi jednotlivými kategoriemi firem nejvíce. 

Podíl zaměstnanců se základním vzděláním je 

u velkých firem 1/4. Průměrný podíl 

vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců je u 

středních a velkých firem srovnatelný. 

V případě středních firem činí 12 % a v případě 

velkých firem 13 %.  

 

 

2.12 Otázka č. 16: postrádáte nějaké dovednosti u svých zaměstnanců?  

Kladená otázka: Postrádáte u Vašich zaměstnanců nějaké dovednosti klíčové pro další 

rozvoj Vašeho podniku? Pokud ano, jaké? 

 

Analýza otázky: 

Otevřená otázka, respondenti byli dotázáni na chybějící dovednosti svých zaměstnanců. Na otázku 

neodpovědělo 45 % ze všech dotázaných.  

 

Třetina respondentů považovala znalosti a 

dovednosti svých zaměstnanců za dostačující. 

11 % subjektů spatřuje jisté limity dalšího 

rozvoje v jazykovém vzdělávání, resp. 

kompetencích svých zaměstnanců. Zhruba 

polovina respondentů by uvítala u svých 

zaměstnanců hlubší technické dovednosti – 

tedy v oblasti specifického vzdělávání. Zde se 

objevovaly také odpovědi, které souvisejí 

s touto otázkou pouze okrajově. Týkaly se 

spíše identifikace problému s 

„nedostatkovými“ odbornými pozicemi jako 

jsou „kovoobráběč“, „vyučená prodavačka“, 

„obalový technik“ a podobně, kde by však 

firmy rovněž uvítaly další vzdělávání v těchto 

specifických oborech.    

 

2.13 Otázka č. 17: význam inovací 

Kladená otázka: Jaký je význam inovací pro vaše podnikání? 
 

Analýza otázky:  

Významu inovací pro rozvoj firmy jako jednoho ze základních předpokladů konkurenceschopnosti 

podniků se týkala tato uzavřená otázka. Respondenti měli na výběr z následujících odpovědí: 

„Inovace pro nás představují základní zdroj konkurenceschopnosti“, „Pravidelně vylepšujeme naše 

produkty, nejedná se však o aktivity zásadní pro naši schopnost prosazovat se na trzích“, 
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„Soustředíme se zejména na inovace procesní (snížení nákladů na výrobu apod.)“, „Cítíme potřebu 

inovovat, nicméně dosud se tomuto tématu příliš nevěnujeme“, „Inovace jsou pro nás okrajovou 

záležitostí, zákazníci si je nepřejí“ a „Jiný, jaký?“ Respondenti mohli uvádět i více než jednu odpověď. 

Vyhodnocení otázky probíhalo pro každou skupinu firem zvlášť (malé – střední – velké). Na otázku 

neodpověděli pouze 4 respondenti.  

 

Graf 11: Význam inovací pro podnikání dle velikosti firem 

 
 

Výsledky průzkumu mezi subjekty v Českých 

Budějovicích víceméně odpovídají známým 

trendům na úrovni ČR. Většina subjektů vnímá 

význam řešené oblasti jako zásadní. Potřeba a 

význam inovací pro zajištění 

konkurenceschopnosti pak mírně roste se 

změnšující se velikostí firmy. Mezi malými 

podniky uvedlo odpověď „Inovace pro nás 

představují základní zdroj 

konkurenceschopnosti.“  35 % z celkového 

počtu odpovědí malých podniků a ca 30 % u 

středních a větších podniků. Také význam 

inovací v oblasti procesní byl výrazně 

zastoupenou odpovědí, jehož význam mírně 

rostl s roustoucí velikostí firmy. 
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2.14 Otázka č. 18: změna přístupu k inovacím 

Kladená otázka: Změnila se v souvislosti s průběhem ekonomické krize (zejména 2008-

2009) nějak významně role a přístup k inovacím ve vaší firmě? 

Analýza otázky:   

Otázka je zaměřena na identifikaci potenciálních změn chování firem v oblasti významu a tvorby 

inovací v souvislosti s průběhem uvedené fáze ekonomické krize. Na tuto uzavřenou otázku mohli 

respondenti odpovídat „ano“ či „ne“. Firmy byly rozděleny do skupin podle velikosti (malé – střední – 

velké). Respondenti, kteří odpověděli „ano“, byli v dalších podotázkách dotázáni na konkrétní povahu 

změn. Na otázku neodpověděli zástupci tří firem.  

 

Graf 12: Podíl firem s odlišným přístupem k tvorbě inovací v důsledku ekonomické krize (dle velikosti firem) 

 
 

Žádné změny v této oblasti nepocítilo 62 % 

z celkového počtu odpovědí u malých 

podniků, četnosti odpovědí „ano“ i „ne“ 

z oblasti středních firem jsou zhruba obdobně 

velké. U velkých firem se přístup k inovacím 

v uvedené souvislsoti nezměnil ca v 60 % 

případů.  
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2.14.1 Otázka č. 18 a: finanční oblast  

Kladená otázka: Došlo ke změně v oblasti finanční? 

Analýza otázky:  

Doplňující uzavřená otázka k otázce 18. Respondenti byli dotázáni na změny přístupu k inovacím, 

konkrétně na výdaje na inovace.  

 

Graf 13: Charakter změny v přístupu k inovacím v oblasti finanční (dle velikosti firem) 

 
 

Odpovědi na tuto otázku do značné míry 

reflektují strukturu odpovědí v předchozí 

otázce. Mezi malými podniky odpověděly 

záporně téměř ¾ podniků. U respondentů 

v oblasti středních podniků mírně převažuje 

záporná odpověď (54 % z počtů odpovědí u 

středních podniků). U velkých podniků 

většinou ke změně v této oblasti nedošlo. 

Navýšení financování v této oblasti zde bylo 

zaznamenáno u dvou velkých podniků 

(Budějovický Budvar n.p., Dopravní podnik 

města České Budějovice, a.s.). 

2.14.2 Otázka č. 18 b: změny v oblasti lidských zdrojů 

Kladená otázka: Změnila se v kontextu ekonomické krize strategie firmy v oblasti lidských 

zdrojů? Pokud ano, jakým způsobem? 

Analýza otázky:  

Doplňující uzavřená otázka k otázce 18. Respondenti byli dotazováni na změny strategie firmy ve 

vztahu k lidským zdrojům.  
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Graf 14: Charakter změny v důsledku ekonomické krize v oblasti lidských zdrojů (dle velikosti firem) 

 
 

 

Relativně významněji se dopady 1. fáze 

ekonomické krize projevily v oblasti lidských 

zdrojů. Celá polovina respondentů z řad 

malých podniků tak reflektovala dopady 

ekonomické krize racionalizací počtu 

pracovních míst. 1 malá firma naopak zvýšila 

počet pracovníků zabývajících se výzkumem a 

vývojem a u zbytku firem nedošlo v této 

oblasti k žádné změně. Více jak polovina 

středních podniků také v kontextu 

ekonomické krize snížila počet zaměstnanců. 

Naopak 2 podniky pak celkový počet 

zaměstnanců navýšily (BBH Tsuchiya s.r.o. a 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 

a jedna firma zvýšila počet zaměstnanců 

zabývajících se výzkumem a vývojem o celou 

jednu čtvrtinu (Belis s.r.o.). V necelé třetině 

středně velkých firem nedošlo k významné 

změně. Velkých podniků, které snižovaly počet 

zaměstnanců, bylo 43 % z celkového počtu 

respondentů mezi velkými podniky. Dva velcí 

zaměstnavatelé ve městě naopak zvýšili počet 

zaměstnanců zabývajících se výzkumem a 

vývojem (Robert Bosch, spol. s r.o.). U zbytku 

velkých subjektů k žádné významné změně 

nedošlo. Jeden respondent odpověděl jinak.  
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2.14.3  Otázka č. 18 c: změny v oblasti obchodní strategie 

Kladená otázka: Změnila se v kontextu ekonomické krize komplexní obchodní strategie 

firmy? Pokud ano, jakým způsobem? 

Analýza otázky:  

Doplňující uzavřená otázka k otázce 18. Otázka směřuje k reflexi dopadů ekonomické krize na 

parametr firemních obchodních strategií. 

 
Graf 15: Změna v důsledku ekonomické krize v oblasti obchodní strategie (dle velikosti firem) 

 
 

U čtvrtiny malých firem z analyzovaného 

vzorku se jejich obchodní strategie vlivem 

ekonomické krize změnila. Konkrétně šlo 

například o „posílení obchodního oddělení“ 

nebo „další důraz na kvalitu“. Zbývající ¾ 

malých podniků změny v této oblasti 

neuvedly. Mezi středními podniky změnilo 

44 % firem z celkového počtu odpovědí, svoji 

obchodní strategii vlivem hospodářské krize. 

 

Změnou byl například „větší důraz na 

zákazníky“. 56 % ze středních podniků 

neměnilo svou obchodní strategii. Pouze 

pětina z velkých podniků změnila svoji 

obchodní strategii. Konkrétními změnami bylo 

„hledání nových zákazníků“ nebo „důraz na 

kvalitu“. 4/5 se naopak změny v uvedené 

oblasti nedotkly.  
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2.15 Otázka č. 19: faktory omezující inovace 

Kladená otázka: Jaké faktory vnímáte jako omezující pro (další) rozvoj inovačních aktivit u 

Vás ve firmě? 

Analýza otázky:  

Otevřená otázka, respondenti se vyjadřovali k důvodům, které omezují další rozvoj inovací v jejich 

firmě. Na tuto otázku neodpovědělo 41 % z celkového počtu dotázaných.  

 

Graf 16: Faktory omezující rozvoj inovačních aktivit ve firmách 

 
 

 

Největší část respondentů vidí překážky 

v rozvoji inovací v málo kvalifikované pracovní 

síle. Takto odpovědělo celkem 7 dotázaných 

(24 % z celkového počtu odpovědí). 4 dotázaní 

(14 % z celkového počtu odpovědí) vidí jako 

překážku příliš složitou legislativu a 

administrativu. Stejný počet respondentů, 3 

(10 % z celkového počtu odpovědí) si myslí, že 

nejvíce limitujícími faktory pro rozvoj inovací 

jsou finanční náročnost a nedostatečná 

dopravní infrastruktura. Jinak odpovědělo 12 

dotázaných (42 % z celkového počtu 

odpovědí), přičemž šlo například o odpovědi 

typu „tlak konkurence“, „nedostatek zakázek“ 

nebo „nestabilita prostředí“. 
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2.16 Otázka č. 20: partnerská uskupení 

Kladená otázka: Je Vaše firma zapojena do některého z partnerských uskupení (např. 

existující klastr, technologická platforma apod.)? 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka, na kterou mohli respondenti odpovědět „ano“ nebo „ne“. Na otázku neodpovědělo 

6 % z celkového počtu respondentů.  

 

Graf 17: Podíl subjektů zapojených do partnerských uskupení 

 
 

41 z dotázaných firem (89 % z celkového počtu 

odpovědí) odpovědělo „ne“, tedy popřelo, že 

by byly zapojeny do nějaké formy 

partnerského uskupení. Firem, které jsou 

zapojeny do partnerských uskupení (převážně 

za účelem výměny know-how nebo 

klastrových organizací), je 11 % z celkového 

počtu odpovědí. 

 

2.17 Otázka č. 21: spolupráce se vzdělávací nebo výzkumnou institucí 

Kladená otázka: Spolupracujete či plánujete spolupracovat v blízké budoucnosti na 

konkrétních projektech s některou ze vzdělávacích nebo výzkumných institucí působících ve 

městě? 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka, na kterou respondenti odpovídali „ano“ nebo „ne“. Na otázku neodpověděla 4 % 

z celkového počtu dotázaných. 
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Graf 18: Podíl firem spolupracujících se vzdělávací nebo výzkumnou společností působící ve městě 

 

Z dotázaných odpovědělo celkem 14 

respondentů (30 % z celkových odpovědí) 

„ano“, tedy že jimi zastupovaná firma 

spolupracuje nebo plánuje spolupracovat 

s výzkumnou nebo vzdělávací institucí. 

Konkrétně šlo například o poskytování praxe 

studentům, marketingové výzkumy nebo 

inovace produktů. 33 dotázaných uvedlo, že 

jejich firmy nespolupracují a ani neplánují 

spolupracovat s výzkumnou nebo vzdělávací 

institucí.

2.18 Otázka č. 22: spolupráce se soukromou firmou 

Kladená otázka: Spolupracujete či plánujete spolupracovat v blízké budoucnosti na 

konkrétních projektech s některou ze soukromých firem působících ve městě? 

Analýza otázky: 

 Uzavřená otázka, na kterou respondenti odpovídali „ano“ nebo „ne“. Na otázku neodpověděla 

celkem 4 % z celkového počtu dotázaných. 

 
Graf 19: Podíl firem spolupracujících se soukromými firmami sídlícími ve městě 
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Celkem 33 respondentů (70 % z celkového 

počtu odpovědí) uvedlo, že jimi zastupované 

firmy nespolupracují a neplánují 

spolupracovat s jinými českobudějovickými 

firmami na žádných projektech. Naopak firem, 

které spolupracují nebo plánují spolupracovat 

s jinými místními firmami, je téměř třetina 

z celkového počtu odpovědí.  

 

2.19 Otázka č. 23: spolupráce se soukromou firmou mimo České Budějovice 

Kladená otázka: Připravujete obdobný projekt ve spolupráci s institucí/firmou sídlící mimo 

území města (včetně zahraničí)? 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr odpovědi „ano“ a „ne“. Respondenti měli v případě 

kladné odpovědi prostor upřesnění své odpovědi. Na otázku neodpovědělo celkem 12 % z celkového 

počtu dotázaných. 

 

Graf 20:Podíl firem spolupracujících se soukromými firmami sídlícími mimo město 

 
 

Z grafu vyplývá, že podíl firem spolupracujících 

se soukromými subjekty sídlícími mimo město 

je přibližně třetinový, tedy stejný jako u firem 

spolupracujích se subjekty sídlícími ve městě 

(viz předchozí otázka). Nejčastějšími formami 

spolupráce firem jsou dle výsledků šetření 

(platí i pro předchozí otázku) zejména 

subdodávky a společná účast na veřejných 

zakázkách.
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2.20 Otázka č. 24: úvaha o odchodu ČB, resp. z ČR 

Kladená otázka: Uvažujete o odchodu vaší firmy z města jinam do ČR či mimo ČR? Pokud 

ano, které faktory při této úvaze u Vás hrají roli? 

Analýza otázky:  

Respondenti mohli odpovídat „ano“ nebo „ne“. V případě kladné odpovědi byli požádáni o upřesnění 

důvodů, které by je případně mohli vést k odchodu z Českých Budějovic. Na otázku neodpověděla 

přibližně ¼ respondentů.  

 

Graf 21: Podíl subjektů uvažujících o odchodu z ČB, resp. Z ČR 

 
 

 

Nejvíce respondentů dle předpokladů uvedlo, 

že neuvažují o přesunutí svých firem mimo 

České Budějovice. Celkem na tuto otázku 

odpovědělo „ne“ 32 respondentů (86 % 

z celkového počtu odpovědí). Na druhou 

stranu o odchodu mimo České Budějovice 

uvažuje 5 firem (14 % z celkového počtu 

odpovědí). Mezi hlavní důvody relokace patří 

například nedostatečná možnost rozvoje 

(kapacita, odbyt), daňové zatížení nebo 

nedostatečná infrastruktura.  
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2.21 Otázka č. 25: projekt ovlivňující České Budějovice 

Kladená otázka: Plánujete v příštích letech zrealizovat nějaký projekt (nad rámec výše 

uvedených), který bude mít významnější dopad na lokální či regionální rozvoj v ČB a mohl 

by být zahrnut do koncepční části nového Strategického plánu města na období 2014-

2020? 

Analýza otázky:  

Respondenti mohli odpovídat „ano“ nebo „ne“. V případě kladné odpovědi byli požádáni o specifikaci 

projektu, který podle jejich názoru ovlivní České Budějovice. Na otázku neodpověděla cca 1/10 

respondentů.  

 

Graf 22: Podíl firem plánujících realizovat významný projekt s dopadem na rozvoj ČB  

 
 

 

O realizaci projektu s potenciálem 

významnějšího dopadu na území města České 

Budějovice uvažuje přibližně 1/5 respondentů 

(tj. 9). Hlavním příkladem takovýchto projektů 

je zejména rozvoj výrobních kapacit na území 

města České Budějovice nebo v jeho 

nejbližším okolí. Z ostatních stojí za zmínku 

zejména stavba horkovodu na Pražském 

předměstí, rekonstrukce obchodního domu 

nebo projekt pasáže Družba.  
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2.22 Otázka č. 26: kvalita služeb místní správy 

 

Kladená otázka: Jak byste zhodnotili kvalitu služeb místní správy ve městě, jak byste 

ohodnotili její jednotlivé komponenty (oznámkujte jako ve škole, prosím) 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka sestávající se z více položek. Respondenti hodnotili jednotlivé oblasti známkami 1 až 

5 (5 = nejhorší) nebo nemohu posoudit/nevím. Jednotlivé podotázky zůstali bez odpovědí průměrně 

ve 2 případech.  
 

Graf 23: Hodnocení kvality služeb místní správy 

 
 

Nejlépe hodnocenými oblastmi jsou 

bezesporu likvidace tříděného komunálního 

odpadu (TKO) a propagace města, které 

známkou 1 nebo 2 ohodnotilo přibližně 50 % 

respondentů. Nepatrně menší počet 

nadprůměrných ohodnocení získala také 

veřejná doprava a práce místní policie. 

Zástupci firem také poměrně kladně hodnotili 

průběh správních řízení. Likvidace TKO, 

veřejná doprava a propagace města také 

získaly v komparaci s ostatními oblastmi 

nejméně „záporných“ známek a lze tedy říci, 

že s těmito oblasti jsou zástupci firem 

převážně spokojeni. Nejhůře hodnoceny byly 

naopak stav TI a IS a údržba silnic, přičemž 

zejména údržbu silnic hodnotila silně 

podprůměrně celá třetina respondentů. 

Respondenti dále měli možnost vybrat a 

ohodnotit jinou než výše zmíněnou oblast. 

V této části se objevilo se známkou 1 například 

„sport“, „kultura“ a „propagace místních firem 

prostřednictvím města“. Naopak známkou 5 

byly dle respondentů ohodnoceny „chybějící 

dálnice“, „stavební odbor“ a „parkování“.
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2.23 Otázka č. 27: hodnocení kvality života v Českých Budějovicích 

Kladená otázka: Uveďte, prosím, jak hodnotíte následující oblasti života ve městě České 

Budějovice. 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka sestávající ze spektra podotázek, na které mohli respondenti odpovídat „výborný“, 

„spíše dobrý“, „dobrý“, „spíše špatný“, „velmi špatný“ a „nemohu posoudit/nevím“. Na otázku 

neodpověděl pouze 1 respondent. 

  

Graf 24: Hodnocení jednotlivých oblastí kvality života v ČB (1) 

 

 

Nejlépe hodnocenými složkami kvality života 

ve městě České Budějovice jsou dle 

respondentů zejména kvalita životního 

prostředí a dále pak dostupnost a kvalita 

zdravotnických služeb (vč. zdravotnické 

infrastruktury), které byly výborně/velmi 

nadprůměrně hodnoceny v téměř 70 % 

případů. Velmi dobře byla také hodnocena 

nabídka kulturních a sportovních aktivit, 

relativní spokojenost lze spatřovat také 
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v oblasti možnosti bezbariérového pohybu po 

městě a v oblasti sociální péče, kterou však 

mohou posoudit pouze přibližně 2/3 

respondentů. Úplně nejvíce jsou lidé spokojeni 

s dostupností zdravotní péče, jejíž základní 

páteř tvoří nemocnice a polikliniky 

(+specializované kliniky) a dále více než 300 

samostatných lékařských ordinací. Mírnou 

nespokojenost lze u zástupců firem spatřovat 

v oblasti kvality lidských zdrojů, při obecnějším 

pohledu na výše uvedený graf však nelze říci, 

že by zástupci firem byli s některou z oblastí 

kvality života ve městě významně nespokojeni. 

 

 

Graf 25: Hodnocení jednotlivých oblastí kvality života v ČB (2) 

 
 

V oblasti vzdělávání je patrná spokojenost 

zejména v nabídce středoškolského 

vzdělávání, jen mírnou nespokojenost lze 

sledovat u základních a vysokých škol, kde se 

může projevovat menší nabídka v technických 

oborech. Přibližně 20 % dotázaných je pak 

poměrně silně nespokojeno s nabídkou 

infrastruktury pro předškolní vzdělávání, jejíž 

nižší kapacita by měla být již v současné době 

alespoň částečně řešena. K hodnocení nabídky 

a kvality vzdělanostní infrastruktury ve městě 

je však nutno říci, že cca 40 % dotázaných tuto 

oblast nedokázalo posoudit. Obdobné 

procento respondenty nehodnotilo kvalitu 
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služeb zajišťovaných místními úřady, se 

kterými jinak panovala spokojenost. Nejméně 

kladně pak byla respondenty ohodnocena 

úroveň dopravy a situace ve městě z hlediska 

bezpečnosti a kriminality. Obě tyto proměnné 

však neměly zásadní vliv na celkovou kvalitu 

života ve městě, kterou respondenti hodnotili 

jako nejhůře „dobrou“ v přibližně 90% 

případů. 

  

2.24 Otázka č. 28: město jako místo k podnikání 

 
Kladená otázka: Jaký je váš obecný pohled na město, jako na místo k podnikání? (silné vs. 

slabé stránky) 

 

Analýza otázky:  

Otevřená otázka, respondenti mohli uvádět i více než jednu odpověď. Na otázku neodpovědělo 

celkem 13 respondentů (27 % z celkového počtu dotázaných). 

 

 
 

Vzhledem k povaze otázky uváděli respondenti 

poměrně široké spektrum odpovědí – slabé 

stránky byly ve výše uvedeném grafu červeně, 

silné stránky modře. Absolutně nejpočetněji 

zmiňovanou slabou stránkou města byla 

dopravní infrastruktura, pod kterou si lze 

zřejmě představit jak chybějící obchvat města, 

tak problematiku parkování, ale např. i 

technický stav komunikací. Z hlediska silných 

stránek podnikatelé nejpozitivněji vnímají 

atraktivitu lokality v návaznosti na blízkost 

dvou státních hranic – s Rakouskem a 

Německem. 
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2.25 Otázka č. 29: překážky rozvoje města 
 

Kladená otázka: Co je podle Vás největší překážkou úspěšného rozvoje města? Co by v 

příštích letech mohlo omezit jeho rozvoj a snížit spokojenost obyvatel s životem ve městě? 

 

Analýza otázky:  

Otevřená otázka, respondenti mohli uvádět i více než jednu odpověď. Na otázku neodpovědělo 

celkem 10 respondentů (21 % z celkového počtu dotázaných). 

 

Graf 26: Nejčastěji zmiňované překážky rozvoje města 

 
 

Dle výsledků průzkumu podnikatelského 

prostředí lze jednoznačně tvrdit, že zástupci 

firem nejvíce omezující faktor v dalším rozvoji 

města spatřují v dopravní problematice (více 

než 50 % respondentů). Zhruba polovina z nich 

pak vidí největší riziko na straně nedokončení 

dálnice D3, druhá polovina pak v problémech 

v dopravě rámci města samotného. Často byly 

zmiňovány také problémy v oblasti technické 

infrastruktury a IS a riziko nekoncepční politiky 

rozvoje města resp. neprofesionálního vedení 

města. 
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2.26 Otázka č. 30: příležitosti pro rozvoj 
 

Kladená otázka: V čem naopak spatřujete největší příležitost pro možný budoucí rozvoj 

města České Budějovice? 
 

Analýza otázky:  

Otevřená otázka, respondenti mohli uvádět i více odpověď. Na otázku neodpovědělo celkem 18 

respondentů (37 % z celkového počtu dotázaných). 

 

Graf 27: Nejčastěji zmiňované příležitosti pro rozvoj města 

 
 

Dle předpokladů, vyplývajících z hodnocení 

předchozí otázky, vnímají podnikatelé největší 

potenciál v rozvoji města v návaznosti na 

rozvoj dopravní infrastruktury – dálnice D3, 

optimalizace vnitřní dopravy ve městě, 

parkování apod. Poměrně silně je také 

vnímána výhodná poloha města u hranic s 

dvěma vyspělými státy – Rakouskem a 

Německem. Dle zástupců firem bude mít na

 budoucí rozvoj města nepochybně vliv také 

jeho efektivní a hospodárné řízení, tj. 

rozpočtová vyrovnanost, ale také by hlavní 

snahou v této oblasti mělo být přilákání 

nových investorů s ohledem na diverzifikaci 

oborů a následné prevenci výkyvů v dobách 

propadu významných odvětví. Zmiňovány byly 

dále např. rozvoj turistiky, dostavba JE 

Temelín apod. 
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