
Dotazník pro občany 
 

Projekt „Veřejná vysokorychlostní optická datová síť 

obce Hodov“ 

 

Obec Hodov oznamuje občanům, že se ve středu 16. dubna 2014 v 19:00 hod. v místním pohostinství 

koná informační schůze o projektu veřejné vysokorychlostní optické internetové sítě ROWANET. 

Na této schůzi dostanete informace k připravovanému projektu vysokorychlostního internetu v obci a 

požádáme Vás o vyplnění nezávazného dotazníku se zkušenostmi se současným internetem v obci, 

který je podmínkou Kraje Vysočina k poskytnutí dotace na výstavbu této sítě. Tyto dotazníky Vám 

byly doručeny do schránek v pondělí 14. dubna 2014. Občany, kteří nebudou mít možnost dostavit se 

ve středu 16. dubna 2014 v 19:00 hod. na schůzi, prosíme o doručení dotazníku do schránky 

obecního úřadu. Prosíme občany, aby si s sebou vzali propisky a brýle ke čtení. Dalším bodem 

programu bude informace o plánované rekonstrukci rozvodů nízkého napětí po obci. Konkrétní 

informace naleznete už nyní na našich internetových stránkách www.hodov.cz. 

V rámci projektu „Veřejná vysokorychlostní optická datová síť obce Hodov“, který bude s Vaší pomocí 

financován z Fondu Vysočina, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku za účelem zmapování 

a analýzy stávajícího stavu internetových připojení a služeb poskytovaných v obci Hodova Vašeho 

případného zájmu o samotný projekt neboli Vaší poptávky po kvalitnějších případně nových 

internetových službách. 

Projekt si klade za cíl vybudovat a zprovoznit v obci Hodov pro občany veřejnou vysokorychlostní 

optickou datovou síť, prostřednictvím které by byly operátory neboli poskytovateli internetového 

připojení nabízeny a provozovány kvalitní, garantované internetové služby založené 

na vysokorychlostním (broadband) připojení k Internetu. 

Vyplněním dotazníku se nijak nezavazujete k zakoupení nebo odběru uvedených dotazovaných 

internetových služeb. Slouží pouze pro provedeníprůzkumu zájmu mezi obyvateli. 

Vaše odpovědi prosím pište hůlkovým písmem do určeného sloupce pro odpovědi. 

Velmi děkujeme za vyplnění. 

  



Údaje respondenta(identifikační údaje občana) 
Jméno a příjmení 

 
 

Adresa bydliště 

 
 

Telefon, mobil 

 
 

e-mail adresa 

 
 

 

Dotazník – část I. „Zmapování stávajícího stavu“ 

  Otázka Odpověď 

1. Máte v současné době internetové připojení? � ano    � ne 

2. Kdo Vám internetové připojení poskytuje? 

� Mírovka (wifi) 

� O2 ADSL (pevná linka) 

� O2, T-Mobile, Vodafone (mobil) 

� Jiné: ______________________ 

3. 
Jakou přenosovou rychlosti jste připojeni? (množství 
stahovaných/odesílaných dat v Mb/s; např. pomocí 
kompletního testu na www.rychlost.cz kolem 20:00) 

Stahování/download:________Mb/s 

Odesílání/upload: __________Mb/s 

4. 
Jedná se o dedikované připojení s garantovanou rychlostí 
přenosu dat? 

� ano    � ne 

5. Cena za internetové připojení? ____________________ Kč/měs. 

6. Jste spokojeni s kvalitou internetového připojení? � ano    � ne 

7. Důvod Vaší nespokojenosti s kvalitou připojeni?  

8. Jste spokojeni s cenou internetového připojení? � ano    � ne 

9. Důvod Vaší nespokojenosti s cenou?  

10. 
Používáte nějakou další datovou síťovou službu založenou 
na internetovém připojení? 

� ano    � ne 

11. 
Jakou další službu založenou na internetovém připojení 
máte? (IPTV, IP telefonie, IP kamery, ostraha objektu atd.) 

 

12. Jste s touto další službou (nebo službami) spokojeni? � ano    � ne 

13. Důvod Vaší nespojenosti s těmito dalšími službami.  

 



Dotazník - část II. „Poptávkainternetových služeb“ 

  Otázka Odpověď 

1. Měli byste zájem o vysokorychlostní dedikované 
garantované internetové připojení v přijatelných cenových 
relacích běžných ve větších městech?  

 � ano    � ne 

2. Jakou rychlost takového internetového připojení 
bystepožadovali? 

Stahování/download:________Mb/s 

Odesílání/upload: __________Mb/s 

3. Jakoucenu(reálnou) byste byli za takové internetové 
připojení zaplatit? 

_____________________ Kč/měs. 

4. Máte zájem o službu IPTV (televize přes internet)?  � ano    � ne 

5. Máte zájem o službu IP telefonie (telefonování přes 
internet)?  

� ano    � ne 

6. Máte zájem o vzdálená internetová serverová úložiště pro 
úschovu a uložení Vašich dat?  

� ano    � ne 

7. Máte zájem oslužby, počítačovéaplikace,informační 
systémy uložených a sdílených na serverech na internetu 
(technologieCloudcomputing)?  

� ano    � ne 

8. Máte zájem o služby vzdálené údržby a správy Vašich 
domácích počítačů?  

 � ano    � ne 

9. Máte zájem o vlastní nebo komerční systémy (IP kamery, 
čidla atd.) sloužící pro ostrahu a ochranu majetku (budovy 
firmy, domu atd.)? 

 � ano    � ne 

10. Máte zájem a možnost pracovat z domova a potřebujete 
k tomu dostatečné kvalitní internetové připojení?  

 � ano    � ne 

11. Máte zájem o vybudování optické přípojky až do Vašeho 
domu? 

V případě, že máte zájem o některou z výše uvedených 
služeb, napište ANO. 

Při vybudování optické přípojky bude potřebná Vaše 
součinnost při dobudování rozvodu na úrovni Vašeho 
pozemku.  

V případě, že chcete dobudovat optickou přípojku až do 
Vašeho domu, dostanete ZDARMA koncové zařízení 
v hodnotě 3000 Kč financované z projektu Fondu Vysočina. 

� ano    � ne 

 


