
 

 
SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ 

 

 

Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR 
(205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských 
správních obvodů).  
 
Ocenění Město pro byznys získá na základě 50 kritérií rozd ělených do 6 oblastí  
město, které: 
 

� má zdravé podnikatelské prost ředí (počet registrovaných podniků na 1000 
obyvatel, meziroční změna počtu podniků, podíl malých podniků aj.), 

 
� veřejná správa vytváří nejlepší podmínky pro podnikání  (zadluženost obce 

na obyvatele, investiční připravenost, získávání dotací, informační otevřenost 
aj.), 

 
� nabízí nejlepší pracovní síly  (změna počtu obyvatel, míra pracovní 

neschopnosti, nezaměstnanost osob do 25 let aj.), 
 
� vytváří nejlepší podmínky pro podnikání   (iRating CCB, úřední hodiny, 

podpora webových stránek, přístup k informační povinnosti aj.),  
 
� má nejpřitažlivější lokalitu (intenzita bytové výstavby, dotace veřejné dopravy 

na obyvatele, komunikační dostupnost, emise, údržba komunikací aj.). 
 

� uspěje ve výzkumu, který zajišťuje společnost Factum Invenio. 
 
V rámci soutěže budou zhodnocena data z následujících zdrojů: 

� aktuální statistická data ČSÚ, MF ČR, MMR ČR, MPSV ČR,  
� dotazování lokálních podnikatelských subjektů – z každé obce bude osloveno 

minimálně 50 podnikatelů, čímž získáme unikátní statistický vzorek cca 
11 000 SME. 

 
Jaké žebříčky z výzkumu získáme: 

� celkové celorepublikové pořadí měst i pořadí měst dle krajů, 
� celorepublikové pořadí měst podle tematických oblastí/kritérií,  
� města podle tematických oblastí – podle jednotlivých kritérií, 
� město Praha bude vyhodnoceno samostatně – jednotlivě za městské správní 

obvody. 
 
Relevantní vstupní data 

� ČSÚ – data z regionálních pracovišť, 
� HK ČR – rating CCB (Czech Credit Bureau) 



 

� MF ČR – ARIS (rozpočty měst), 
� Merces.cz – online průzkum platů, 
� MPSV ČR – data o zaměstnanosti, 
� obce s rozšířenou působností – korespondenční dotazníkové šetření,  
� vybrané podnikatelské subjekty – telefonické dotazování. 
 

Město Praha nebude zařazeno do žebříčků, pro srovnání bude vyhodnoceno 
samostatně. 

 
 

Ocenění MĚSTO PRO BYZNYS získá na základě 50 kritérií rozd ělených do 
6 oblastí  město: 

A) které má zdravé podnikatelské prost ředí 

• podle podílu podnikatel ů (podíl podnikajících fyzických osob na ekonomicky 
aktivním obyvatelstvu),  

• podle počtu firem  (počet právnických osob na 1000 obyvatel),  
• podle podílu malých a st ředních firem  (podíl firem s více než 50 

zaměstnanci), 
• podle podílu zahrani čních osob  (podíl zahraničních osob na počtu 

ekonomických subjektů), 
• podle oborové struktury  (vyspělost oborové struktury podle převažující 

činnosti),  
• podle vývoje po čtu ekonomických subjekt ů (meziroční změna počtu 

ekonomických subjektů), 
• podle změny podílu st ředních a velkých firem  (meziroční změna podílu 

firem s více než 50 zaměstnanci). 

B) které má nejpřitažlivější lokalitu  

• podle počtu lůžek v ubytovacích za řízeních  (počet lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel), 

• podle stability krajiny  (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch 
k negativním), 

• podle infrastruktury obcí  (podíl obcí se zavedeným plynovodem a 
napojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod),  

• podle bytové zástavby  (počet dokončených bytů snížený o počet zrušených 
bytů přepočtený na 1000 obyvatel),  

• podle znečištění ovzduší  (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a 
CO v t/km2),  

• podle počtu léka řů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře)   
• podle vybavenosti kulturními a sportovními za řízeními  (součet zařízení 

sportovních a kulturních připadajících na 1000 obyvatel),  



 

• podle dopravní infrastruktury  (délka silnic a dálnic na km2),  
• podle kriminality (zjištěné trestné činy na 1000 obyvatel),  
• podle počtu míst v p ředškolních za řízeních  (počet míst v jeslích a školkách 

na 1000 obyvatel). 

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu  

• podle nezaměstnanosti  (míra registrované nezaměstnanosti),  
• podle věku nezam ěstnaných  (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu 

nezaměstnaných),  
• podle dlouhodobé nezam ěstnanosti  (podíl osob s délkou evidence nad 1 

rok z celkového počtu nezaměstnaných),  
• podle konkurence na pracovním trhu  (počet dosažitelných uchazečů na 1 

volné místo),  
• podle průměrného m ěsíčního platu v administrativ ě (průměrný měsíční 

plat administrativního pracovníka), 
• podle průměrného m ěsíčního platu technika ,  
• podle změny po čtu obyvatel  (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 

1000 obyvatel),  
• podle změny konkurence na pracovním trhu  (meziroční změna počtu 

uchazečů na 1 volné místo),  
• podle změny nezam ěstnanosti  (meziroční změna míry nezaměstnanosti),  
• podle nemocnosti  (průměrné procento pracovní neschopnosti). 

D) kde veřejná správa vytváří nejlepší podmínky pro podnikání  

• podle iRatingu CCB (hodnocení hospodaření obcí),  
• podle podílu kapitálových výdaj ů obce ,  
• podle podpory webových stránek  (podpora webových stránek z pohledu 

podnikatelů – výsledný počet bodů je tvořen počtem formulářů, které je možné 
stáhnout na webových stránkách v rámci živnostenského odboru – úřadu. 
Pokud webové stránky obsahují katalog podnikatelů, obec získá 5 bodů 
navíc), 

• podle úředních hodin  (úřední hodiny MěÚ),  
• podle počtu ú ředníků (počet zaměstnanců MěÚ na 100 obyvatel),  
• podle úspěšnosti získávání dotací  (objem získaných dotací z EU přepočtený 

na 100 obyvatel), 
• podle objemu dotací na ve řejnou dopravu  (roční objem výdajů ze strany 

obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je při sestavování 
pořadníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy), 

• podle naviga čního systému  (investice do navigačního systému města a jeho 
využití pro firmy), 

• podle přístupu k informa ční otev řenosti  (přístup k informační otevřenosti – 
hodnotí se kvalita odpovědi, rychlost odpovědi a počet míst, na kterých obec 
zveřejňuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).  



 

E) které má nejlepší cenové podmínky 

• podle poplatku za rekrea ční pobyt v penzionu  (místní poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt  a poplatek z ubytovací kapacity za lůžko a den),  

• podle poplatku za stánek  (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek 
k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění),  

• podle poplatku ze vstupného  (poplatek ze vstupného na komerční akce), 
• podle ceny vodného a sto čného  (součet cen vodného a stočného za m3 

včetně DPH), 
• podle ceny byt ů (průměrné ceny bytů v Kč/m2), 
• podle ceny  stavebních pozemk ů (průměrné kupní ceny stavebních pozemků 

v Kč/m2),  
• podle ceny za kopírovací služby  (cena za kopírování na MěÚ – A4, cena za 

A3 je druhé kritérium, pokud je cena za A4 shodná) . 

F) kde výzkum ocení jednotlivé radnice 

• jak vnímají přístup svých obcí podnikatelé (telefonické dotazování mezi 11 
tisíci podnikateli). 



 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
    
 
Vyhlášení sout ěže ............................................................................. 15. dubna 2008 
 
 
Sběr a vyhodnocení dat ................................ .............................duben–kv ěten 2008 
 

 
Krajská kola: ...................................... ...........................................20. 5.–21. 10. 2008 
 

Moravskoslezský kraj, Ostrava ....................................................20. 5. 2008 
Olomoucký kraj, Olomouc ...........................................................27. 5. 2008 
Zlínský kraj, Zlín ............................................................................3. 6. 2008 
Jihomoravský kraj, Brno ..............................................................10. 6. 2008 
Kraj Vysočina, Jihlava .................................................................17. 6. 2008 
Jihočeský kraj, České Budějovice ...............................................24. 6. 2008 
Plzeňský kraj, Plzeň ......................................................................2. 9. 2008 
Karlovarský kraj, Karlovy Vary.......................................................9. 9. 2008 
Ústecký kraj, Ústí nad Labem......................................................16. 9. 2008 
Liberecký kraj, Liberec.................................................................23. 9. 2008 
Královéhradecký kraj, Hradec Králové ........................................30. 9. 2008 
Pardubický kraj, Pardubice..........................................................6. 10. 2008 
Středočeský kraj .......................................................................14. 10. 2008 
Praha.........................................................................................21. 10. 2008 
 
 

Finále: ............................................ ...........................................................29. 10. 2008 
 
V rámci soutěže je udělována cena: Nejlepší město pro byznys 2008. 
 
V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění 
nejlepším firmám v krajích. Obce získávají titul: 
 

• NEJLEPŠÍ Praha PRO BYZNYS 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Jihočeského kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Jihomoravského kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Karlovarského kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Kraje Vysočina 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Královéhradeckého kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Libereckého kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Moravskoslezského kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Olomouckého kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Pardubického kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Plzeňského kraje 2008 



 

• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Středočeského kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Ústeckého kraje 2008 
• NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS Zlínského kraje 2008 



 

 

GARANT PROJEKTU 
Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v České 
republice a je neodmyslitelnou součástí českého hospodářského života. Chrání 
zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se ve 14 
regionálních sítí komor a v 72 živnostenských společenstvech. Hospodářská komora 
ČR sdružuje přes 13 tisíc členů, kteří zaměstnávají více než dvě třetiny 
práceschopného obyvatelstva a na HDP České republiky se podílí více než 60 %. 
   
 

ZPRACOVATEL VÝZKUMU 
Factum Invenio 
Factum Invenio je špičkou v oboru výzkumu trhu. Od roku 1991 přináší spolehlivé a 
hodnověrné marketingové informace a připravuje ucelené návrhy marketingových 
řešení. V projektu MĚSTO PRO BYZNYS Factum Invenio zajišťuje výzkum – jak 
mezi podnikateli, tak i mezi úřady. 
 

ZPRACOVATEL RATINGU 
Zpracování ekonomického hodnocení měst a obcí provádí pro Hospodářskou 
komoru Prahy společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s., která zpracovává 
hodnocení obcí pod značkou iRating již od roku 2002. 
    CCB je také dodavatelem služeb pro finanční sektor, firmy i státní správu (úvěrové 
registry, nástrojů pro podporu rozhodování, hospodářské informace, ratingová 
hodnocení). CCB je vlastněna italskou společností CRIF. 



 

PARTNEŘI PROJEKTU 
 

Týdeník Ekonom 
 
EKONOM je prestižní nezávislý týdeník, který poskytuje objektivní a nezkreslené 
informace pro rozhodování podnikatelů, manažerů, investorů a zástupců veřejné 
správy. EKONOM představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, novinky 
manažerské praxe a finanční nástroje pro osobní i podnikový život. Nabízí 
profesionální poradenský servis, odborné diskuse a exkluzivní rozhovory. EKONOM 
je nejčtenější a inzertně nejvýkonnější týdeník své kategorie v České republice.  
 
 
Stavby silnic a železnic, a. s. 
 
„Chceme do budoucna mnohem více spolupracovat s jednotlivými městy a obcemi a 
zapojit je do našich menších projektů. Navíc se domnívám, že v České republice 
chyběla konkrétní soutěž pro municipality, která by opravdu objektivně vyhodnotila 
podmínky pro podnikání v jednotlivých krajích a také ukázala snahu jednotlivých 
zástupců měst a obcí o zlepšení podnikatelského prostředí,“ komentuje partnerství 
Martin Borovka, generální ředitel společnosti Stavby silnic a železnic. 
 
Společnost Stavby silnic a železnic, a. s., jsou partnerem soutěže „Město pro 
byznys“. Stoprocentním vlastníkem SSŽ se v roce 2006 stala francouzská společnost 
EUROVIA, člen největšího světového stavebního koncernu VINCI. Stavby silnic a 
železnic disponují špičkovým technologickým zázemím, mají 15 výkonných 
regionálních a 13 dceřiných společností a působí také na Slovensku. Mezi hlavní 
aktivity společnosti patří silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, 
železniční stavby, mosty, rekonstrukce městských komunikací i historických center. 
SSŽ se ale zaměřují také na sportovní stavby, jako jsou fotbalové stadiony předních 
českých prvoligových týmů či sportovní areály. Důležitou aktivitou společnosti jsou 
také speciální stavby, jako je například výstavba kanalizačních a vodovodních sítí, 
čistíren odpadních vod, nádrží a protihlukových stěn. 
 
 
Lordship Estates, spol. s r.o.  
 
„I přesto, že naše podnikatelské aktivity směřují převážně do velkých měst, 
nepřestáváme se o regiony zajímat. Naše investiční projekty v regionech často 
odkládáme z důvodu nedostatečného rozvoje místních služeb a podnikatelských 
možností obecně. I tak v regionech vidíme obrovský potenciál, proto jsme partnerem 
kvalitního a nezávislého výzkumu, který bude monitorovat místní iniciativy a 
podmínky rozvoje soukromého podnikání.“ René Poruba, obchodní ředitel Lordship 
Estates, spol. s r.o.  
  



 

Svou historii společnost započala ve Velké Británii v roce 1989, ale dnes patří mezi 
deset nejznámějších českých developerů. Za dobu svého působení uskutečnila již 
řadu zajímavých projektů. Mezi nejznámější patří v Brně Business Park a Petrov 
Business Centrum, v Praze Pankrác House a Jungmannova Plaza v Praze, sídlo 
české pobočky Evropské unie. V minulém roce se stala vlastníkem portfolia ČSOB, 
které v současné době transformuje na hotelové, kancelářské a rezidenční prostory. 
Společnost se orientuje především na budování office parků a nákupních center, ale 
je aktivní i v residenčním sektoru. V současné době se její aktivity rozšiřují dále na 
východ, působí pak zejména na Slovensku. V centru Bratislavy právě pracuje na 
přeměně komunistickou architekturou poznamenaného Kamenného náměstí na 
moderní multifunkční centrum, které by se stalo oblíbeným místem pro občany 
historického centra. Vedle svých mezinárodních aktivit společnost začíná pronikat do 
českých regionů. Právě zde vidí budoucnost a potenciál prosperity – garance 
rostoucí kvality života a snadnějšího přístupu k pracovním příležitostem. Proto se 
společnost rozhodla tento projekt podpořit.  
 
 
Bison & Rose 
Pořadatel soutěže Bison & Rose je jedna ze dvou největších PR agentur na trhu. 
Tvoří základ komunikační skupiny, která poskytuje úplné spektrum služeb v oblasti 
integrované marketingové komunikace.  
   Bison & Rose se specializuje na bankovnictví a kapitálové trhy, na oblast dopravy, 
energetiky, průmyslu, spotřebního zboží a technologií. Dlouhodobě se zabývá 
veřejným sektorem a zejména zdravotnictvím, má zkušenosti v oblasti médií, sportu 
a volného času.   
    Konzultanti Bison & Rose jsou špičkovými specialisty pro korporátní a produktovou 
komunikaci a mají unikátní know-how v krizové komunikaci. Bison & Rose disponuje 
jediným expertním týmem pro finanční PR na trhu. Media relations zajišťují bývalí 
šéfredaktoři a vedoucí redaktoři významných tuzemských médií. Majitelé se navíc 
přímo podílejí na práci klientského servisu. 
    Bison & Rose jako jedna z prvních českých agentur úspěšně prošla auditem 
Consultancy Management Standard. Kromě toho získala v ČR historicky první cenu 
udělovanou APRA pro kategorii Corporate Reputation. 
 
 
 
 

 



 

 
KONTAKT NA POŘADATELE 

 
 

Bison & Rose Public Relations, s.r.o. 
Bělohorská 33, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
tel.: +420 233 014 080 
fax: +420 233 352 591 
www.mestoprobyznys.cz 
 
 
Kontakt pro média: 
Michal Kaderka 
tel.: +420 233 014 015 
fax: +420 233 352 591               
gsm: +420 777 771 084 
press@mestoprobyznys.cz 
www.mestoprobyznys.cz 
 


