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FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
D1.

Nejprve vám položím pár základních otázek týkajících se vaší společnosti. Vyrábí vaše společnost
(včetně mateřské firmy nebo jiných poboček) produkty nebo nabízí služby s výjimkou prodeje či
podpory prodeje v jiných zemích?
NEČTĚTE – MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

Ano................................................................................................................................1
Ne .................................................................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

D2N.

U následujících otázek omezte odpovědi pouze na činnosti vaší společnosti v České republice.
Kolik zaměstnanců má vaše společnost v České republice?

D2.

U následujících otázek omezte odpovědi pouze na činnosti vaší společnosti v České republice.
Kolik zaměstnanců má vaše společnost v České republice?
ČTĚTE – MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

D3.

Méně než 20 .................................................................................................................0
20-49.............................................................................................................................1
50-249...........................................................................................................................2
250-499.........................................................................................................................3
500 a více .....................................................................................................................4
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9
POKUD MÉNĚ NEŽ 20, PODĚKUJTE A UKONČETE ROZHOVOR

Byla vaše společnost založena po 1. lednu 2000?
NEČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

D4.

Ano................................................................................................................................1
Ne .................................................................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

Spadá hlavní činnost vaší společnosti do některého z následujících sektorů?
TAZATELI: POKUD PLATÍ VÍCE KATEGORIÍ, ZJISTĚTE NEJTYPIČTĚJŠÍ Z NICH
ČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

D5.

Informační a komunikační technologie a komunikační vybavení .................................1
Software ......................................................................................................................2
Letectví a vesmír...........................................................................................................3
Biotechnologie [zemědělské, zdravotnické, průmyslové] .............................................4
Farmacie .......................................................................................................................5
Zdravotnická zařízení nebo nástroje.............................................................................6
Zábava (film, rozhlas a televize, videohry, zábavní parky atd.) ....................................7
Jiné ...............................................................................................................................8

Když porovnáte obrat za rok 2006 s obratem za rok 2004, řekl/a byste, že roční příjem vaší
společnosti poklesl, vzrostl nebo zůstal zhruba stejný (plus minus 5 %)?
NEČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI

-

Poklesl ..........................................................................................................................1
Vzrostl ..........................................................................................................................2
Je zhruba stejný............................................................................................................3
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

POKUD POKLESL (D5 = 1)
D5a.

Poklesl...
ČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

...o méně než 5 % .........................................................................................................1
...o 5% až 25%..............................................................................................................2
...o více než 25 % ........................................................................................................3
Neví/odmítl odpovědět ..................................................................................................9

POKUD VZROSTL (D5 = 2)
D5b.

Vzrostl...
ČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

D6.

...o méně než 5% ..........................................................................................................1
...o 5% až 9%................................................................................................................2
...o 10% až 25%............................................................................................................3
...o 26% až 50%............................................................................................................4
...o více než 50% ..........................................................................................................5
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

Které z následujících trhů jsou pro zboží nebo služby vaší společnosti důležité?
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět................................................................9

Jiné divize vaší společnosti ..........................................................................1 2 9
Jiné společnosti............................................................................................1 2 9
Jednotliví spotřebitelé...................................................................................1 2 9

D7.

NENÍ URČENO JAKO OTÁZKA, ZAZNAMENEJTE Z DATABÁZE: KÓD NACE (OKEČ) hlavní
činnosti společnosti

D8a.

NENÍ URČENO JAKO OTÁZKA, ZAZNAMENEJTE Z DATABÁZE: NUTS region společnosti
(úroveň OBLASTI VÝBĚROVÉHO SOUBORU - NA ZÁKLADĚ NUTS)

:
D8b.

-

999999 -

ČÁST 1: INOVACE
Q1.

K inovaci dochází, když společnost představí nový nebo značně vylepšený produkt, proces či
organizační metodu. Společnost nemusí inovace vyvíjet sama, ale může zakoupit inovaci nebo
nápad od jiných společností nebo organizací.
Došlo během uplynulých dvou let ve vaší společnosti k některé z následujících inovačních aktivit?
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ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Představení nového nebo značně vylepšeného zboží.................................1 2 9
Zavedení nových nebo značně vylepšených služeb ....................................1 2 9
Zavedení nových nebo značně vylepšených procesů pro výrobu produktů nebo poskytování
služeb ...........................................................................................................1 2 9
Zavedení nových nebo značně vylepšených logistických, doručovacích nebo distribučních
procesů.........................................................................................................1 2 9
Zavedení nových nebo značně vylepšených podpůrných procesů, jako je údržba, nákup, účetní
nebo výpočetní systémy...............................................................................1 2 9
Zavedení nových nebo značně vylepšených organizačních metod, jako jsou změny struktury
vedení, organizace práce nebo nové metody interakce s jinými společnostmi 1 2 9
Žádost o jeden nebo více patentů ................................................................1 2 9
Výzkum a vývoj v rámci firmy .......................................................................1 2 9
Výzkum a vývoj na základě smlouvy s jinými společnostmi, konzultanty, univerzitami nebo
výzkumnými ústavy ......................................................................................1 2 9

POKUD JSOU VŠECHNY ODPOVĚDI NA OTÁZKU 1 “NE” NEBO “NEVÍ”, UKONČETE ROZHOVOR
Q2. Kolik vaše firma v uplynulém roce přibližně utratila za všechny vaše inovativní činnosti?
NEČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

méně než 100 000 euro [3 000 000 CZK].....................................................................1
100 000 až 499 000 euro [3 000 000 - 14 000 000 CZK] .............................................2
500 000 až 1 milion euro [14 000 000 - 28 000 000 CZK] ............................................3
1 milion až 5 milionů euro [28 000 000 - 140 000 000 CZK].........................................4
Více než 5 milionů euro [140 000 000 CZK] .................................................................5
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

PTEJTE SE, POKUD Q1H=ANO NEBO Q1I=ANO
Q3.

Jaké procento celkových investic vaší společnosti do inovací se v uplynulém roce přibližně
investovalo do oblasti výzkumu a vývoje?
Vypište ...................................................................................... ____________________ %
Neví/odmítl odpovědět ..............................................................................................999

PTEJTE SE, POKUD Q1H=ANO NEBO Q1I=ANO
Q4.

Inovace mohou, nebo nemusí zahrnovat činnosti spojené s interním výzkumem a vývojem.
Inovativní podniky mohou nakupovat nebo získávat inovativní řešení a designy od externích
dodavatelů. Vyvinula vaše společnost v uplynulých dvou letech některé z následujících typů
inovací bez použití výzkumu a vývoje (ať již interního nebo smluvního)?
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
-

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Ptejte se, pokud Q1a = 1 nebo Q1b = 1
a)
Jedna nebo více produktových inovací ........................................................1 2 9
Ptejte se, pokud Q1c = 1 nebo Q1d = 1 nebo Q1e = 1
b)
Jedna nebo více procesních inovací ............................................................1 2 9
Ptejte se, pokud Q1f = 1
c)
Jedna nebo více organizačních inovací .......................................................1 2 9

IF (Q1A = 1 OR Q1B = 1) AND (Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1). ELSE GO TO Q6
Q5.

Uvedl/a jste, že vaše společnost zavedla inovace související s produkty nebo službami i s procesy.
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Které z následujících dvou typů inovací v uplynulých dvou letech vyžadovaly nejvyšší úsilí ze
strany vaší firmy?
ČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
Q6.

Inovace produktů ..........................................................................................................1
Inovace procesů............................................................................................................2
Obojí, téměř stejně........................................................................................................3
[Neví/odmítl odpovědět] ................................................................................................9

Musela vaše společnost v uplynulých dvou letech zajistit školení nebo aktualizaci dovedností
vašich zaměstnanců? Bylo toto školení nutné vzhledem k ...
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
-

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět................................................................9

Ptejte se, pokud Q1a = 1 nebo Q1b = 1
a
)...inovacím produktů....................................................................................1 2 9
Ptejte se, pokud Q1c = 1 nebo Q1d = 1 nebo Q1e = 1
b)
...inovacím procesů ......................................................................................1 2 9
Ptejte se, pokud Q1f = 1
c)
...organizačním inovacím .............................................................................1 2 9
Q7.

Byly v uplynulých dvou letech některé z následujících položek hlavním zdrojem nápadů na
inovativní činnosti vaší společnosti?
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)
e)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Žádná taková jednotka / oddělení] ............................................8
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Výrobní inženýři nebo technici vaší společnosti...........................................1
Marketingové oddělení vaší společnosti ......................................................1
Designéři vaší společnosti............................................................................1
Management vaší společnosti......................................................................1
Výzkumné oddělení vaší společnosti ...........................................................1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

SEKCE 2: INOVACE NEZALOŽENÉ NA VÝZKUMU A VÝVOJI
POKUD Q1A = ANO NEBO Q1B = ANO. JINAK PŘEJDĚTE K OTÁZCE Q10.
Q8.

Představila vaše společnost v uplynulých dvou letech vašim zákazníkům nové nebo značně
vylepšené produkty pomocí následujících jednotlivých metod inovace? Produkty mohou zahrnovat
zboží nebo služby:
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
-

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět................................................................9
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a)
b)
c)
d)

Prodej produktů vyrobených jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci téměř beze změn
ze strany vaší společnosti ............................................................................1 2 9
Přizpůsobení nebo změna produktů, které byly původně vyvinuty jinými společnostmi,
organizacemi či jednotlivci............................................................................1 2 9
Interní vývoj zcela nových nebo značně vylepšených produktů...................1 2 9
Vývoj zcela nových produktů ve spolupráci s jinými společnostmi, konzultanty, univerzitami atd.
.....................................................................................................................1 2 9

POKUD Q8B = ANO. JINAK PŘEJDĚTE K OTÁZCE Q10.
Q9.

Když vezmete v úvahu činnosti vaší společnosti v oblasti modifikace produktů získaných z jiných
zdrojů, získala vaše společnost informace, rady nebo podporu pomáhající přizpůsobit nebo změnit
tyto produkty od:
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět................................................................9

Původního tvůrce nebo dodavatele těchto produktů ....................................1
Jiných společností, které používají podobné produkty.................................1
Vašich zákazníků těchto produktů................................................................1
Odborníků, jako jsou konzultanti, univerzity atd. ..........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

IF Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1. ELSE GO TO QUESTION 12
Q10.

Představila vaše společnost v uplynulých dvou letech nové nebo značně vylepšené procesy
(včetně výrobních zařízení, logistiky, systémů pro doručení nebo údržbu atd.) pomocí některé z
následujících metod:
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)

Q11.

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Získání procesů vyvinutých jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci pouze s malými
nebo žádnými změnami ze strany vaší společnosti .....................................1 2 9
Přizpůsobení nebo změna procesů původně vyvinutých jinými společnostmi, organizacemi nebo
jednotlivci......................................................................................................1 2 9
Interní vývoj zcela nových procesů nebo značné vylepšení stávajících procesů1 2 9
Vývoj zcela nových procesů nebo značné vylepšení stávajících procesů ve spolupráci s jinými
společnostmi, konzultanty, univerzitami atd. ................................................1 2 9

Pokud vezmete v úvahu činnosti vaší společnosti v oblasti modifikace procesů získaných z jiných
zdrojů, získala vaše společnost informace, rady nebo podporu pomáhající přizpůsobit nebo změnit
tyto procesy od:
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Původního vývojáře nebo dodavatele těchto procesů .................................1
Ostatních společností, které používají obdobné procesy.............................1
Vašich zákazníků .........................................................................................1
Odborníků, jako jsou konzultanti, univerzity atd. ..........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

POKUD Q1A = 1 NEBO Q1B = 1 NEBO Q1C = 1 NEBO Q1D = 1 NEBO Q1E = 1. JINAK PŘEJDĚTE K OTÁZCE 13
Q12.

Přibližně kolik procent z celkového času vašich zaměstnanců, který v uplynulých dvou letech
věnovali vývoji inovací produktů a procesů, strávili následujícími činnostmi:
ČTĚTE – ZAPIŠTE PROCENTA
5

a)
b)
c)

Přizpůsobení nebo změna produktů či procesů získaných od jiných společností, organizací nebo
jednotlivců ....................................................................... ____________________ %
Interní vývoj produktů nebo procesů.................................. ____________________ %
Vývoj produktů nebo procesů ve spolupráci s jinými společnostmi, konzultanty, univerzitami atd.
........................................................................................ ____________________ %
...............................................................................100%

POKUD Q1F = 1. JINAK PŘEJDĚTE K OTÁZCE Q14
Q13.

Představila vaše společnost v uplynulých dvou letech nové nebo značně vylepšené organizační
metody (včetně změn struktury vedení, organizace práce nebo způsobů interakce s ostatními
společnostmi) pomocí některé z následujících metod:
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
c)
d)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
[Neví/odmítl odpovědět]..............................................................9

Přijetí organizačních metod vyvinutých jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci s
malými nebo žádnými změnami ze strany vaší společnosti.........................1 2 9
Přizpůsobení nebo změna způsobů organizace původně vyvinutých jinými společnostmi,
organizacemi nebo jednotlivci ......................................................................1 2 9
Interní vývoj nových nebo značně vylepšených způsobů organizace..........1 2 9
Vývoj nových nebo značně vylepšených způsobů organizace ve spolupráci s jinými společnostmi,
konzultanty, univerzitami atd. .......................................................................1 2 9

ČÁST 3: PODPORA POLITIKY
Q14.

Zažádala nebo přijala vaše společnost v uplynulých dvou letech podporu z některého z
následujících veřejně financovaných programů určených k podpoře inovací?
ČTĚTE - KÓDUJTE VŠECHNY PLATNÉ ODPOVĚDI
a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k)

Ano .............................................................................................1
Ne ...............................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět................................................................9

Přímá podpora financování inovačních projektů založených na výzkumu a vývoji 1 2 9
Přímá podpora financování inovačních projektů bez výzkumu a vývoje......1 2 9
Dotace na budovy nebo jinou infrastrukturu pro inovační činnosti ...............1 2 9
Dotace na získání strojů, vybavení nebo softwaru.......................................1 2 9
Daňové úlevy u výdajů na výzkum a vývoj...................................................1 2 9
Daňové úlevy u výdajů na jiné než výzkumné a vývojové inovace ..............1 2 9
Účast na veletrzích nebo obchodních misích...............................................1 2 9
Vytváření sítí s univerzitami a výzkumnými institucemi................................1 2 9
Vytváření sítí se společnostmi......................................................................1 2 9
Informace o potřebách a podmínkách trhu, nových předpisech atd. ...........1 2 9

POKUD ANO U JAKÉKOLI POLOŽKY V Q14
Q15.

Byla podpora z veřejně financovaných plánů rozhodující pro některý z inovačních projektů vaší
společnosti, například v tom, že inovace by nebyla vyvinuta nebo zavedena bez této podpory?
NEČTĚTE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI
-

Ano................................................................................................................................1
Ne .................................................................................................................................2
Neví/odmítl odpovědět ..................................................................................................9
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