
informace v souvislostechJak se žije ve vašem kraji  
a kdo jsou vaši obyvatelé?

Tušili jste, že:
  V některých krajích je jen pětina bezbariérových spojů a v některých více než polovina?

  Je mezi kraji nevyvážená péče o seniory, která se projevuje až třetinovým rozdílem 
v kapacitě domů pro staré lidi?

  V jednom kraji je jen jediné dětské hřiště kontrolované hygieniky a v některých krajích téměř všechna 
sídlištní hřiště?

  Někde i přes dobrou nabídku studijních oborů a skvělou reputaci místních vysokých škol studuje 
až 80 % obyvatel v jiném kraji?

  V osmi krajích více než pětina obyvatel aktivně tráví volný čas sportem nebo dobrovolnictvím?

  V některých krajích mají lidé se ZP až o 40 % vyšší šanci najít zaměstnání?

A jak je na tom váš kraj v dalších 
90 kritériích?
Zdravotní a sociální síť | Ekologie a příroda | Zdravotnictví 
a sociální síť | Péče o děti a vzdělávání

Volnočasové aktivity a turismus | Rozvoj infrastruktury | 
Občanská společnost a tolerance 

Pracovní podmínky | Bezpečnost | Podnikatelské prostředí

Kvalitu garantujeme na základě:
	 posouzení	více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ,	MF	ČR,	Merces.cz,	MPSV	ČR,	

Ústav	pro	informace	ve	vzdělávání,	Ústav	zdravotnických	informací	a	statistiky	ČR),

	 údajů	za	205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,

	 realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,

	 spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV),	která	při	své	závěrečné	zprávě	pracovala	s	daty	
a	analýzami,	které	byly	určeny	pro	největší	srovnávací	výzkum	podnikatelských	podmínek	Město	pro	byznys,

	 spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.



Kvalitu garantujeme na základě:

	 posouzení	více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ,	MF	ČR,	Merces.cz,	MPSV	ČR,	Ústav	pro	
informace	ve	vzdělávání,	Ústav	zdravotnických	informací	a	statistiky	ČR),

	 údajů	za	205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,

	 realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,

	 spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády	(NERV),	která	při	své	závěrečné	zprávě	pracovala	s	daty	a	analýzami,	
které	byly	určeny	pro	největší	srovnávací	výzkum	podnikatelských	podmínek	Město	pro	byznys,

	 spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.

informace v souvislostech

JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ DATA PRO VAŠE MĚSTO?
Zavolejte	nebo	napište	na	uvedený	kontakt.	Nabízíme	každoroční	
aktualizaci	dat	a	cenové	zvýhodnění	v	případě	objednání	více	
produktů	současně.

Radka Bříštělová
projektová specialistka

Tel.:	233	014	052	/	Mobil:	777	923	447	
E-mail:	radka.bristelova@datank.cz

Srovnejte svůj kraj s ostatními kraji na základě:

	 více	než	200	stran	INFORMACÍ	a	KOMENTÁŘŮ	
spolu	s	více	než	STOVKOU GRAFICKÝCH 
PŘEHLEDŮ

	 	přesné	HODNOCENÍ	vašeho	kraje	za	každé	
ze	100 KRITÉRIÍ v	rámci	všech	KRAJŮ,	jednotlivých	
měst	v	kraji	i	celé ČR	

	 	OČIŠTĚNÍ	všech	výstupů	od	VLIVU	
hl.	města	Prahy

	 	SROVNÁNÍ	s	nejlépe	a	nejhůře	hodnocenými	kraji	
za	každé	kritérium

	 	analýzu	SILNÝCH	a	SLABÝCH	stránek	vašeho	kraje

Dostanete od nás:

Máme aktuální data o:

	 	více	než	200	stran	INFORMACÍ	a	KOMENTÁŘŮ	
spolu	s	více	než	170 GRAFICKÝMI PŘEHLEDY

	 	přesné	HODNOCENÍ	vašeho	města	za	každé	
z	46 KRITÉRIÍ		i	s	vyjádřením	podnikatelů	
v	rámci	všech	KRAJŮ,	jednotlivých	měst	v	kraji	
i	celé	ČR	

	 	OČIŠTĚNÍ	všech	výstupů	od	VLIVU	
hl.	města	Prahy

	 	SROVNÁNÍ	s	nejlépe	a	nejhůře	hodnocenými	
městy	za	každé	kritérium

	 	analýzu	SILNÝCH	a	SLABÝCH	stránek	
vašeho	města

Dostanete od nás:

Kvalitu garantujeme na základě:

	 posouzení	více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ,	MF	ČR,	Merces.cz,	MPSV	ČR,	
Ústav	pro	informace	ve	vzdělávání,	Ústav	zdravotnických	informací	a	statistiky	ČR),

	 údajů	za	205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,

	 realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,

	 spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV),	která	při	své	závěrečné	zprávě	pracovala	s	daty	a	analýzami,	
které	byly	určeny	pro	největší	srovnávací	výzkum	podnikatelských	podmínek	Město	pro	byznys,

	 spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.

Srovnáme	váš	kraj	s	ostatními	kraji	na	základě	100	ukazatelů,	které	budou	pro	přehlednost	rozděleny	do	osmi	
tématických	oblastí.	Poprvé	se	dozvíte,	jak	jsou	vaši	obyvatelé	sportovně	či	kulturně	aktivní,	zda	upřednostňují	
prosazování	svých	zájmů	prostřednictvím	zájmových	sdružení,	či	vlastní	politickou	angažovaností.	Ukážeme	
vám,	jaký	vztah	mají	obyvatelé	vašeho	kraje	k	životnímu	prostředí,	jaké	mají	možnosti	trávení	volného	času,	
jaké	jsou	u	vás	pracovní	podmínky	či	např.	bezbariérová	MHD.	Výslednou analýzu tak můžete použít pro tvorbu 
strategických a rozvojových dokumentů či pro zvýšení efektivity agendy grantů. 

Jak se žije ve vašem kraji a kdo jsou vaši obyvatelé

Vyhodnotíme	podnikatelský	potenciál	na	základě	více	než	20	tisíc	dat.	Všechny	údaje	očistíme	od	vlivu	hl.	
města	Prahy	a	srovnáme	města	vašeho	kraje	s	ostatními	trojkovými	obcemi	v	ČR.	Podrobné	zpracování	celkem	
49	klíčových	ukazatelů	vychází	ve	většině	případů	z	údajů	za	rok	2010,	už	dnes	máme	však	i	aktuální	data	
za	rok	2011.	Vedle	vyhodnocení	samotného	podnikatelského	prostředí	porovnáme	pracovní	trh,	přístup	
radnice,	kvalitu	lokality,	nastavení	poplatků	i	úroveň	cen.	To	vše	zkonfrontujeme	s	postoji	podnikatelů	
a	vyhodnotíme,	zda	jejich	názor	odpovídá	skutečnosti.	Výslednou analýzu tak můžete použít pro tvorbu 
strategických dokumentů a zároveň i jako podklad pro komunikaci s podnikatelským sektorem.

  Jsou ve městech vašeho kraje dobré podmínky pro podnikání? Víte, jak vypadá sklad-
ba podnikatelů ve vašem kraji?

  Odpovídají názory místních podnikatelů reálné skutečnosti? Dokáží vaše radnice 
splnit očekávání místního podnikatelského sektoru?

  Zjistěte, jak hodnotí podnikatelé podmínky pro podnikání ve vašem kraji.

Analýza reálného podnikatelského potenciálu měst v kraji 
v porovnání s názory místních podnikatelů

JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ DATA PRO VAŠE MĚSTO?
Zavolejte	nebo	napište	na	uvedený	kontakt.	Nabízíme	každoroční	
aktualizaci	dat	a	cenové	zvýhodnění	v	případě	objednání	více	
produktů	současně.

Radka Bříštělová
projektová specialistka

Tel.:	233	014	052	/	Mobil:	777	923	447	
E-mail:	radka.bristelova@datank.cz
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veřejné 
správě

•		úspěšnost	v	získávání	
dotací

•		podíl	kapitálových	
výdajů

•		přístup	veřejné	správy
•		rozsah	úředních	

hodin

lokálních 
podmínkách

•		míra	znečištění	
ovzduší

•		kriminalita
•		bytová	zástavba
•		rozsah	zastavěné	

plochy

byznysu

•		zastoupení	
podnikatelů

•		malé,	střední	firmy
•		oborová	struktura
•		podíl	zahraničních	

osob

úrovni 
cen

•		ceny	služeb
•		ceny	vstupného
•		ceny	stavebních	

pozemků
•		poplatky	za	svoz	

odpadu

pracovním 
trhu

•		míra	nezaměstnanosti
•		dlouhodobá	

nezaměstnanost
•		konkurence	

pracovního	trhu
•		vývoj	počtu	obyvatel
•		nemocnost

•		zastoupení	podnikatelů
•		malé,	střední	

a	velké	firmy	
•		oborová	struktura
•		podíl	cizinců	mezi	

podnikateli

podnikatel-
ského prostř.

bezpečnosti

•		kriminalita
•		objasněnost
•		počet	policistů
•		drogy
•		bezpečnost	na	silni-

cích	průměrné	stáří	
vozidel

•		počet	žáků	ve	třídě
•		počet	učňů	a	studentů	odborné-

ho	i	všeobecného	vzdělávání
•		atraktivita	vysokých	škol
•		kapacita	mateřských	škol
•		základní	umělecké	školy
•		dětská	hřiště
•		výdaje	na	vědu	a	výzkum

v péče o děti 
a vzdělávání 

•		silniční,	dálniční	a	železniční	
infrastruktura	

•		vodovody	a	kanalizace
•		vysokorychlostní	internet	ČOV
•		podpora	veřejné	dopravy	

čerpací	stanice
•		inženýrské	stavitelství	bytová	

výstavba

infrastruktury

zdravotní 
a sociální sítě 

•		průměrný	věk	dožití
•		nemocnost
•		kapacita	nemocnic	

a	zařízení	pro	seniory
•		počet	lékařů,	zubařů	

a	lékáren
•		bezbariérovost

•		míra	nezaměstnanosti	
•		dlouhodobá	nezaměstnanost
•		platy
•		konkurence	

na	pracovním	trhu
•		nezaměstnanost
•		mladistvých
•		zaměstnanci	se	ZP

pracovních  
podmínek 

životního 
prostředí 

•		znečištění	ovzduší	
produkce	odpadu

•		ekologická	
vyváženost	krajiny

•		investice	do	životního	
prostředí

•		nebezpečné	odpady	
recyklace

volnočasových aktivit 
a rozvoje občanské  

společnosti

•		bazény	a	koupaliště
•		počet	kulturních	akcí,	jejich	návštěv-

nost	a	jejich	atraktivita,	síť	divadel
•		počet	státem	chráněných	památek	
•		síť	a	vybavenost	knihoven
•		kapacita	ubytovacích	zařízení
•		spolková	činnost,	dobrovolnictví
•		sportovní	aktivita
•		dárci	krve
•		politická	angažovanost
•		počet	cizinců




