
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

Žádost o poskytnutí informace (podána dne 16.01.2015) na odbor TAJ: 

Žádost o poskytnutí informace týkající se benchmarkingové analýzy schválené RM 

č.4724/14 (kým byla zadána, kým zpracována, k jakému dni, kterých měst se týkala, jaký 

byl konkrétní výsledek – tj, počet zaměstnanců odboru výstavby jednotlivých 

srovnatelných měst). 

Poskytnutá informace (odeslána dne 28.01.2015):
Požadovaná informace odeslána žadateli v plném rozsahu. 



Usnesením rady města č. 4724/14 ze dne 13.3.2014 nebyla  učiněna organizační změna, která 

spočívala ve zrušení pracovního místa na odboru výstavby městského úřadu v Šumperku, jak ve 

svém dotazu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

sdělujete. Tímto usnesením rady města byly provedeny organizační změny celého městského 

úřadu k datu 1.6.2014, kdy v rámci těchto organizačních změn byla zrušena celkem  3 pracovní 

místa, a to na odboru výstavby, na živnostenském odboru a na odboru sociálních věcí, vždy po 

jednom pracovním místě, na základě výsledků benchmarkingové analýzy. Dále v průběhu roku 

2014 bylo na základě organizační změny zrušeno usnesením č.5543/14 rady města dne 

25.9.2014 s účinností k 1.1.2015 pracovní místo na kanceláři tajemníka.

K Vašemu dotazu na benchmarkingovou analýzu Vám sděluji, že město Šumperk je od roku 2003 

zapojeno do Benchmarkingové iniciativy 2005 (BI 2005), což je neformální sdružení obcí s cílem 

zvyšovat kvalitu a efektivnost prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a výměny 

informací, zkušeností a dobrých praxí. Zřizovatelem této iniciativy a správcem databází je 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, se sídlem v Praze. V roce 2014 je zapojeno 70 obcí s 

rozšířenou působností, jejichž zástupci pracují v celkem 6 paralelních pracovních skupinách (PS), 

členěných dle počtu obyvatel v ORP. Členská města BI 2005 se porovnávají v 56 agendách -

oblastech výkonu, zejména přenesené působnosti, provozních a finančních agend, ale také 

vybraných agend samostatné působnosti. Sleduje se více než 900 vstupních údajů a vyhodnocuje 

se téměř 700 poměrových ukazatelů. Benchmarkingové porovnávání provádí on-line databázový 

software, který má celou řadu funkcí, umožňujících zapojeným obcím vkládat data, provádět 

výběry dle stovek kritérií a jejich kombinací, dále modelování, optimalizaci, apod. Rozsáhlá datová 

základna v softwarové aplikaci, která nyní obsahuje data již za období 8 let - celkem téměř 0,5 

miliónu údajů - je průběžně využívána k tvorbě analýz konkrétních agend nebo souboru agend.

Tuto databázi dat aktivně využívá i město Šumperk k pravidelnému porovnání (analýzám) 

s ostatními městy zařazenými do pracovní skupiny B, tj. s městy se srovnatelným počtem obyvatel 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. Do této skupiny patří města s 50 – 120 tis. 

obyvateli ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (Šumperk –cca 72 tis. obyvatel). 

Jedná se o skupinu, která se mezi sebou ve výše uvedených agendách porovnává. V této skupině 

je průměrný počet pracovních úvazků (ne pracovních míst) v agendě „č.16 Stavební úřad obecný“ 

9,408 úvazku. Město Šumperk mělo na této agendě do data vydání předmětného usnesení rady 

města celkem 12 pracovních úvazků. Tato skutečnost vedla k organizační změně.

Zpracování těchto dat se provádí pravidelně vždy po aktualizaci dat z předešlého kalendářního 

roku. Města mají přístup k on-line databázovému softwaru a jsou daná data schopna zpracovávat. 

Vzhledem k Etickému kodexu Benchmarkingové iniciativy 2005, který vymezuje pravidla 

komunikace, vztahů a poskytování informací, je v rámci principu důvěrnosti stanoveno, že data 

srovnávacích studií se pokládají za důvěrná a nejsou sdělována třetím osobám. Z tohoto důvodu 

jsou Vám počty zaměstnanců této agendy na jednotlivých úřadech sdělovány pouze pod 

pořadovými čísly.



Město Počet pracovních úvazků
1 10,45
2 7
3 7,36
4 Šumperk 12
5 15
6 6,95
7 12
8 6,6
9 8,5
10 7,5
11 8,24
12 8,5
13 12,2
Průměr 9,408

Rada města využívá i tuto agendu pro posuzování efektivního využití finančních prostředků města. 




