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Analýza zahrnuje vyhodnocení podnikatelského potenciálu 205 měst České republiky 
a 22 městských částí hlavního města Prahy. Podmínky pro podnikání, situaci na pracovním trhu, 
úroveň veřejné správy, výši cen či kvalitu lokality hodnotíme v každém městě, přičemž ve veškerých 
výstupech vždy eliminujeme vliv hl. města Prahy. Analýza také zahrnuje porovnání meziročního 
vývoje města s průměrem ČR a kraje. Unikátní přehled aktuálních dat tak může významně 
ovlivnit rozhodování o budoucím rozvoji města, a to především díky svému rozsahu a možnosti 
podrobného srovnání s celou ČR.

Kvalitu garantujeme na základě:

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

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

 spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která při své závěrečné zprávě pracovala s daty a analýzami Města pro byznys

 spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky, odborným garantem projektu Město pro byznys

Srovnávací analýza  
podnikatelského prostředí měst v rámci ČR

JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ DATA PRO VAŠE MĚSTO?
Zavolejte nebo napište na uvedený kontakt. Srovnávací 
analýzu obdržíte formou rozsáhlé elektronické prezentace 
v pdf formátu. V případě objednání více produktů současně 
nabízíme cenové zvýhodnění.

 Chcete vědět, jak si stojí vaše město ve srovnání s ostatními?

 Čím se můžete pochlubit a co je naopak třeba změnit?

 Nabízíte atraktivní prostředí pro rozvoj podnikání? Nebo vás podnikatelé opouštějí?

 Na jaké úrovni je komunikace vašich úřadů? Co ještě můžete zlepšit?

 Jaká je situace na pracovním trhu u vás a jak jsou na tom jinde?

veřejné 
správě

•  získávání dotací z EU
•  podíl kapitál. výdajů
•  počet úředních hodin 
•  webové stránky
•  elektronická 

komunikace města

lokálních 
podmínkách

•  znečištění ovzduší 
•  stabilita krajiny 
•  počet praktických 

lékařů 
•  kapacita tříd na ZŠ

úrovni cen

•  ceny stavebních 
pozemků a bytů

•  ceny vodného 
a stočného 

•  místní poplatky
•  daň z nemovitosti

pracovním 
trhu

•  míra nezaměstnanosti
•  dlouhodobá neza-

městnanost 
•  konkurence pracovní-

ho trhu 
•  odborné vzdělávání 

byznysu

• počet podnikatelů 
• střední a velké firmy 
•  meziroční nárůst 

počtu ekonomických 
subjektů

Máme aktuální data o:

 VÍCE než 200 stran INFORMACÍ a KOMENTÁŘŮ 
spolu s GRAFICKÝMI přehledy

 konkrétní HODNOCENÍ 205 měst a 22 městských 
částí hl. města Prahy, přehled kritérií:  
www.mestoprobyznys.cz/hodnoceni 

 PRŮMĚRNÉ hodnoty za váš KRAJ i celou ČR,  
 s OČIŠTĚNÍM od VLIVU hl. města Prahy

 SROVNÁNÍ s NEJLÉPE a NEJHŮŘE hodnocenými 
městy u každého kritéria 

 analýzu SILNÝCH a SLABÝCH stránek vašeho 
města

Dostanete od nás:

http://www.mestoprobyznys.cz/kriteria


Srovnávací analýza podnikatelského prostředí města v rámci ČR
Ukázka vybraných snímků prezentace
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Metodika vyhodnocení

 Analýza podnikatelského prostředí vyhodnocuje podnikatelský potenciál 205 obcí s 
rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Tento srovnávací 
výzkum zaměřený na vyhodnocení podnikatelských podmínek je ojedinělým typem 
výzkumu v České republice a do roku 2010 i v Evropě. 

 V rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys bylo zpracováno více jak 20 tisíc 
dat převážně z veřejných zdrojů. Nashromážděná data byla vyhodnocena a přiřazena 
k 45 kritériím rozdělených do šesti tematických oblastí, přičemž každé kritérium 
zaujímalo ve vyhodnocení stejnou váhu důležitosti.

 Kromě značného rozsahu a množství zpracovaných dat poskytuje výzkum výstupy 
očištěné od vlivu hlavního města Prahy. Tím zabraňuje zkreslení výsledných údajů a 
jejich desinterpretaci pro jednotlivé regiony.
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2. Kvalita lokality

 Počet lůžek na 1000 obyvatel – hodnotíme počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních za celé ORP, 
lepší hodnocení náleží vyšší hodnotě kritéria

 Koeficient ekologické vyváženosti krajiny – udává poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch (např. 
zahrady, lesy a vodní plochy) k negativním (např. orná půda, zastavěná plocha), údaj je za celé ORP

 Počet nových bytů na 1000 obyvatel – počet nových bytů snížený o počet zrušených bytů přepočtený na 
1000 obyvatel, údaj se vztahuje k jednotlivým ORP

 Znečištění ovzduší – hodnotíme na základě součtu měrných emisí za tuhé emise, SO2, Nox a CO v t/km2, údaj 
je za celý okres

 Počet lékařů – hodnotíme počet registrovaných pacientů na 1 lékaře, údaj za celé ORP

 Vzdálenost k dálniční síti – údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

 Kriminalita – za daný okres hodnotíme formou zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

 Změna kriminality – jde o meziroční rozdíl v počtu zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

 Kapacita mateřských škol  hodnotíme počet obyvatel na jedno místo v mateřské škole, tedy podíl kapacity 
mateřských škol k počtu obyvatel, údaj se vztahuje k danému okresu

 Počet žáků ve třídě – počet žáků ve třídě za jednotlivá ORP
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Kvalita lokality

ORP kriminalita poř. kapacita školek poř. počet žáků ve třídě poř.
Česká Lípa 42,6 201 26,50 47 20,0 171
Frýdlant 33,2 184 27,96 77 17,4 21
Jablonec nad Nisou 32,9 181 29,72 122 19,2 115
Jilemnice 22,4 115 22,41 2 16,8 10
Liberec 33,2 184 32,02 168 19,3 130
Nový Bor 42,6 201 25,71 34 19,3 129
Semily 22,4 115 28,93 102 17,5 24
Tanvald 32,9 181 29,66 120 17,5 23
Turnov 22,4 115 28,60 92 17,7 34
Železný Brod 32,9 181 33,32 185 17,8 39
Blatná 23,8 127 31,13 149 17,0 14
České Budějovice 27,8 158 30,28 134 20,4 187
Český Krumlov 22,0 113 25,14 29 18,6 87
Dačice 18,1 70 24,86 20 18,1 56
Jindřichův Hradec 18,1 70 27,47 70 19,7 159
Kaplice 22,0 113 23,29 7 18,3 64
Milevsko 21,0 94 26,36 43 19,7 162
Písek 21,0 94 25,85 36 20,0 178
Prachatice 20,0 89 24,98 22 19,0 103
Soběslav 18,0 61 29,98 128 20,2 184
Strakonice 23,8 127 29,17 105 18,1 55
Tábor 18,0 61 27,44 67 19,5 145
Trhové Sviny 27,8 158 24,39 12 18,4 72
Třeboň 18,1 70 28,52 90 18,4 75
Týn nad Vltavou 27,8 158 31,98 167 17,9 44
Vimperk 20,0 89 23,12 6 16,7 9
Vodňany 23,8 127 26,46 46 21,2 204
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Východiska průzkumu mezi podnikateli

 Průzkum proběhl v rámci všech 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských 
částí hlavního města Prahy

 V každém městě bylo dotazováno náhodně vybraných 45 podnikatelů, kteří 
splňovali kritéria pro malé a střední firmy. Celkem jsme tedy oslovili více než
10 000 osob v celé ČR

 Průzkum probíhal formou CATI dotazování (tzn. dotazování prostřednictvím 
telefonu)

 Celkem bylo vyhodnoceno 20 otázek, jejichž prostřednictvím jsme zkoumali 
názory a postoje podnikatelů u pěti tématických okruhů:

 místní podnikatelské prostředí  podnikatelé hodnotí konkurenci na trhu, dostupnost 
nemovitostí apod. 

 přístup radnice  podnikatelé hodnotí vstřícnost samosprávy k podnikatelům 
 kvalita lokality  podnikatelé se vyjadřují k městu, ve kterém podnikají 
 cenové podmínky  podnikatelé odpovídají na otázky týkající se cen, které mohou 

ovlivnit jejich podnikání
 pracovní trh  podnikatelé posuzují nabídku pracovních sil 
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Silné stránky

Z pohledu srovnání s celorepublikovým průměrem 
 znečištění ovzduší 22,42%
 kriminalita 30,52%
 počet firem 120,80%
 Počet lůžek v ubytovacích zařízeních 131,26%

Z pohledu meziročního vývoje:
 malý rozsah úředních hodin 8,0%
 nízká bytová výstavba 7,5%
 počet podnikatelů 9,0%
 poplatel ze vstupného 4,0%

Z pohledu dosaženého pořadí (pořadí z 205 hodnocených měst):
 vysoké zastoupení firem 03. 
 vysoké zastoupení podnikatelů 22. 
 vysoký podíl zahraničních osob mezi podnikateli 03. 
 vyšší zastoupení služeb v oborové struktuře 08. 
 nízká úroveň průměrného měsíčního platu 42. 
 nízký věk nezaměstnaných mezi dlouhodobě nezaměstnanými 36. 
 nízký poplatek za stánek 06. 
 nadprůměrné hodnocení pracovního trhu z pohledu místních podnikatelů 74. 

* procento průměrné hodnoty ČR bez Prahy, které město dosáhlo
** procento vyjadřující nárůst či pokles oproti předchozímu roku
*** vyšší hodnota značí horší umístění
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Vývoj počtu ekonomických subjektů

 Jde o meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů (v %), vyšší změna je 
hodnocena lépe.
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