


Dotazníku 
Dobrý den, dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí informací v členění tohoto 

dotazníku, který slouží pro provedení výzkumu a je součástí mé disertační práce. 

Výzkum se zabývá výzkumem trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných 

zakázek. Prosím Vás pozorné prostudování otázek a jejich následné pravdivé 

zodpovězení.   

 

Pokyny, ke správnému vyplnění dotazníku: 

Otázky uvedené v dotazníku jsou dvojího druhu, a to: 

� uzavřené – nehodící nebo neodpovídající skutečnosti škrtněte (např. příkazem 

přeškrtnuté písmo; záložka – formát/písmo/styl) 

� otevřené  

 

 
1) Vaše organizace je zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 
 

a) veřejným 
 
b) dotovaným 
 
c) sektorovým 

 
 
 
2) Kolik Vaše organizace vyhlásila veřejných zakázek malého rozsahu v roce: 

 
a) 2009 ……………………..82 
 
b) 2010 ……………………..65 
 
c) 2011 ……………………..63 

 
 
 
3) Počet vyhlášených podlimitních veřejných zakázek Vaší organizací v roce: 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………4 

c) 2011 ………………………2 

 
 



4) Počet vyhlášených nadlimitních veřejných zakázek Vaší organizací v roce: 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………0 

c) 2011 ………………………0 

 
 
5) Počet vyhlášených veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce v roce: 
 

a) 2009 ………………………48 

b) 2010 ………………………38 

c) 2011 ………………………37 

 
 
6) Počet vyhlášených veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky Vaší 

organizací v roce: 
 

a) 2009 ………………………2 

b) 2010 ………………………3 

c) 2011 ………………………5 

 
 
7) Počet vyhlášených veřejných zakázek malého rozsahu na služby Vaší organizací 

v roce: 
 

a) 2009 ………………………32 

b) 2010 ………………………24 

c) 2011 ………………………21 

 
 
 
8) Počet vyhlášených podlimitních veřejných zakázek na stavební práce Vaší 

organizací v roce: 
 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………2 

c) 2011 ………………………2 

 
 



9) Počet vyhlášených podlimitních veřejných zakázek na dodávky Vaší organizací 
v roce: 

 
a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………2 

c) 2011 ………………………0 

 
 
 
10) Počet vyhlášených podlimitních veřejných zakázek na služby Vaší organizací 

v roce: 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………0 

c) 2011 ………………………0 

 
 
 
11) Počet vyhlášených nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce Vaší 

organizací v roce: 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………0 

c) 2011 ………………………0 

 

 

12) Počet vyhlášených nadlimitních veřejných zakázek na dodávky Vaší organizací 
v roce: 

 
a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………0 

c) 2011 ………………………0 

 
 
 
13) Počet vyhlášených nadlimitních veřejných zakázek na služby Vaší organizací 

v roce: 
 

a) 2009 ………………………0 

b) 2010 ………………………0 

c) 2011 ………………………0 



14) Využíváte při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu služeb 
poradenských společností: 

  
a) ano 

b) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet veřejných zakázek malého rozsahu 

zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 ……………………0 

2010 ……………………0 

2011 ……………………0 

 
 
 

15) Využíváte při přípravě a zadávání podlimitních veřejných zakázek na služby  
služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
a) ano 

b) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet podlimitních veřejných zakázek na služby 

zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 …………………… 

2010 …………………… 

2011 …………………… 

 

 

 

16) Využíváte při přípravě a zadávání nadlimitních veřejných zakázek na služby 
služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
c) ano 

d) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet nadlimitních veřejných zakázek na služby 

zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 …………………… 

2010 …………………… 

2011 …………………… 



 

17) Využíváte při přípravě a zadávání podlimitních veřejných zakázek na stavební 
práce služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
a) ano 

a) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet podlimitních veřejných zakázek na stavební 

práce zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 ……………………0 

2010 ……………………0 

2011 ……………………2 

 

 

18) Využíváte při přípravě a zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební 
práce služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
b) ano 

c) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet nadlimitních veřejných zakázek na stavební 

práce zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 …………………… 

2010 …………………… 

2011 …………………… 

 

 

19) Využíváte při přípravě a zadávání podlimitních veřejných zakázek na dodávky  
služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
b) ano 

c) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet podlimitních veřejných zakázek na dodávky 

zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 …………………… 

2010 …………………… 

2011 …………………… 



20) Využíváte při přípravě a zadávání nadlimitních veřejných zakázek na dodávky 
služeb poradenských společností ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
d) ano 

e) ne 

pokud odpověď je ano uveďte počet nadlimitních veřejných zakázek na dodávky 

zadaných s pomocí poradenských společností: 

2009 …………………… 

2010 …………………… 

2011 …………………… 

 
 
 
 
21) Pokud jste na otázku č. 14 odpověděli ano jak jste byli spokojeni s poskytovanými 

službami (roz. poradenské služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů):  

 
a) spokojeni 

b) spíše spokojeni  

c) spíše nespokojeni 

d) nespokojeni 

 
 
 
22) Pokud jste na otázku č. 15 a 16 odpověděli ano jak jste byli spokojeni 

s poskytovanými službami (roz. poradenské služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů):  

 
a) spokojeni 

b) spíše spokojeni  

c) spíše nespokojeni 

d) nespokojeni 

 
 



23) Pokud jste na otázku č. 17 a 18 odpověděli ano jak jste byli spokojeni 
s poskytovanými službami (roz. poradenské služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů):  

 
a) spokojeni 

b) spíše spokojeni  

c) spíše nespokojeni 

d) nespokojeni 

 
 
 
24) Pokud jste na otázku č. 19 a 20 odpověděli ano jak jste byli spokojeni 

s poskytovanými službami (roz. poradenské služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů):  

 
a) spokojeni 

b) spíše spokojeni  

c) spíše nespokojeni 

d) nespokojeni 

 

 

25) Uveďte počet plánovaných veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2012: 
 
 

35  
 
 
 

26) Uveďte počet plánovaných podlimitních veřejných zakázek v roce 2012: 
 
 

1 
 
 
 

27) Uveďte počet plánovaných nadlimitních veřejných zakázek v roce 2012: 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 



28) Uveďte počet veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných v roce 2012,  
u kterých předpokládáte využití služeb poradenské společnosti (roz. poradenské 
služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů): 
 
Odpověď: 
 
 
 
  0 

 
 
29) Uveďte počet podlimitních veřejných zakázek realizovaných v roce 2012,  

u kterých předpokládáte využití služeb poradenské společnosti (roz. poradenské 
služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů): 

 
Odpověď: 

 
 
 
  0 
 
 
30) Uveďte počet nadlimitních veřejných zakázek realizovaných v roce 2012,  

u kterých předpokládáte využití služeb poradenské společnosti (roz. poradenské 
služby ve smyslu ust. § 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů): 

 
Odpověď: 

 
 
 
  0 
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