
 

1 
DELTA Advisory a.s., Praha 8, Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00, email: analyza@deltaadvisory.cz 

IČ: 247 09 867, DIČ: CZ 247 09 867, Bankovní spojení: 5590357001/5500  

 

 

Návod na vyplnění elektronických 

dotazníků 

Projekt: Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a 

služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve 

veřejném sektoru 

Pro: Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil: Tomáš Bezouška, Milan Štefl, Jan Houžvička, Martin Dudek 

Datum: 11. 3. 2019 

Stav: Final 

Verze: 1v0 

 Copyright © DELTA Advisory a.s. 

Copyright © RELSIE spol. s r.o. 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována 

žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů 

autorských práv. 

Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně 

autorských práv vlastníků. 

Některé názvy produktů a společností citované v tomto díle 

mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. 



 

2 

 

1. Způsob vyplnění dotazníků 

Základní rozcestník pro přístup k jednotlivým formulářům je přístupný na internetu na 

adrese http://www.delta-advisory.cz/analyza-mv, zde je možné otevřít libovolný 

dotazník kliknutím na odkaz s jeho názvem. 

  

Po otevření kteréhokoliv z dotazníků je zobrazena úvodní stránka, na které jsou uvedeny 

základní informace k dotazníku a současně také pole pro zadání autorizačních údajů. 

Tato procedura slouží k zajištění, že informace v dotazníku budou vyplňovat pouze 

osoby k tomu pověřené.  
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Do pole „Autorizační údaje“ je nezbytné zadat kód zaslaný v rámci výzvy k doplnění 

dotazníků, po jeho zadání se dotazník otevře k editaci. 

 

Další navigace po dotazníku probíhá prostřednictvím tlačítka „Pokračovat“ na spodním 

okraji stránky (v případě první stránky dotazníku), případně tlačítek „Zpět“ a 

„Pokračovat“ na další stránkách. 
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V částech formulářů, kde jsou vyplňovány informace o více identických entitách 

(například skupiny informací o více informačních systémech), je možné přidávat další 

řádky dotazníku pro další skupinu informací prostřednictvím tlačítka „+“. 

 

Na poslední stránce každého dotazníku je zobrazeno upozornění na nevratnost 

odeslaných informací, možnost vytištění odpovědí před jejich odesláním a tlačítka pro 

odeslání, případně vymazání formuláře. Nutnost zadání bezpečnostního kódu opsáním 

textu z vloženého obrázku zabezpečuje, že nedojde k odeslání dotazníku omylem před 

tím, než bude kompletně vyplněn. 
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