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Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

Základní údaje o městě Říčany 

 

• Počet obyvatel: 14 050 

• Velikost správního obvodu: 59 135 obyvatel 

• Počet zaměstnanců MěÚ: 142 

• Rozpočet na rok 2014: 361,2 mil.Kč 

• Počet odborů MěÚ: 14 

• Počet zřizovaných příspěvkových organizací:13 

• Útvar interního auditu od roku 2003 v počtu 2 osob  

 



 
Benchmarking  v  pojetí  Benchmarkingové  iniciativy  BI 2005 
zastřešené  Vzdělávacím  centrem  pro  veřejnou  správu  ČR , o.p.s. 

 
 

Benchmarkingová iniciativa BI 2005  

• neformální sdružení obcí a měst celé ČR s cílem zvyšovat kvalitu  
a efektivnost prostřednictvím benchmarkingového porovnávání  
a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. 

• vznik po ukončení projektu „Benchmarking obcí s rozšířenou 
působností“ v roce 2005 

• v roce 2014 sdružuje 70 členů 

• rozdělena do 6 paralelních pracovních skupin dle velikosti ORP  
a specializované pracovní skupiny Finance 



Benchmarking 

 

Co je to benchmarking?  

 

• moderní metoda řízení kvality založená na měření, porovnávání  
a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů nebo 
služeb 

 

• metoda zlepšování prostřednictvím učení se od druhých a aplikace 
zjištěných poznatků ve vlastní organizaci 

 

 

 



Benchmarking 

 

Podstata a smysl benchmarkingu je zjistit, jak si organizace stojí 
v porovnání s obdobnými subjekty nebo funkcemi co do:  

 

• vstupů – personálních, finančních, materiálových a dalších 
zdrojů 

• výstupů a výsledků procesů a poskytovaných služeb 

• rezerv organizace (porovnání rozdílů mezi vlastními hodnotami 

a hodnotami organizací, které si vedou efektivněji nebo 
kvalitněji) 

 

Kvalifikovaná rozhodnutí  o změnách ve vlastní organizaci  



 

Benchmarking 

 
 

Benchmarking přináší odpovědi na zásadní otázky:  

 

• Jsou naše náklady vysoké? = CENA  

• Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON  

• Poskytujeme kvalitní služby efektivně? = KVALITA  

 



 

Benchmarkingová  iniciativa  BI 2005 

 
Jaké agendy se sledují v rámci BI 2005: 

Členská města BI 2005 se porovnávají v 54 agendách: 

• většina agend výkonu státní správy, kterou vykonávají obce 
s rozšířenou působností ( 30 agend) 

• provozní  výdaje a náklady městských úřadů 

• řízení lidských zdrojů a vzdělávání 

• výkon vybraných samosprávných činností 

• příjmy a výdaje rozpočtu, náklady na výkon státní správy a 
samosprávy, správa a vymáhání pohledávek  po splatnosti, dotace aj. 

 



Benchmarkingová  iniciativa  BI 2005 

 

• Více než 900 vstupních údajů a téměř 700 poměrových ukazatelů. 

• On-line databázový software s řadou funkcí (vkládání dat, provádění 

výběrů, modelování, optimalizace).  

• Data za období 10 let - celkem téměř 0,7 miliónu údajů. 

• Schůzky pracovních minitýmů k aktualizaci dat i ukazatelů.  

• „Přítel na emailu“ – garant agendy. 



Benchmarkingová  iniciativa  BI 2005 

 

3x ročně jednání pracovních skupin: 

• systematicky projednávány výsledky porovnávání a analýz 

• diskutována aktuální témata  

• prezentovány a diskutovány dobré praxe měst 

 

 Popisy dobrých praxí na www stránkách BI 2005. 

 

 Pravidelná setkávání odborníků.  

 



Benchmarking  na  MěÚ   Říčany 

 

Role interního auditu v oblasti řízení kvality: 

Útvar interního auditu a kontroly funguje na MěÚ Říčany (ÚIA) od roku 
2003. 

• Plníme úkoly, které nám ukládá zákon o finanční kontrole a  
provádíme veřejnosprávní kontroly u zřízených PO. 

• Iniciátorem a koordinátor uplatňování metody  benchmarkingu. 

• Zpracovatel analýz benchmarkingových výstupů v rámci auditů či na 
základě zadání vedení města k: 

• - prověření výkonnosti MěÚ, 

• - prověření výše provozních výdajů, příjmů, dotací aj. 

• - ve vlastní časové řadě MěÚ a v porovnání se srovnatelnými městy, 
velikosti ORP apod.  

 

 



Benchmarking  na  MěÚ   Říčany 

 

Přínosy pro práci auditora: 

• Spousta informací napříč celým úřadem jak z oblasti samosprávy, tak 
i přenesené působnosti. 

• Získaná data slouží pro doplnění mapy rizik a číselné vyjádření 
činnosti odborů.  

• Porovnáním dat  slouží k vyhodnocení efektivity a hospodárnosti 
jednotlivých činností, výkonnosti odborů MěÚ. 

• Navázání kontaktů s jinými auditory. 

• Předávání informací, výměna zkušeností a  definování dobrých praxí.  

 



Vstupní údaje do agendy č. 54 – služební vozidla 
 

Reálná data zadaná v průběhu období sběru dat únor - březen 2014 
(období r. 2013) 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
Audit Příjmy města z výkonu státní správy a samosprávy za období 

2012 -2014 s důrazem na příjmy, které jsou příjmy do rozpočtu 
města 

Cíle: 

1. Prověřit vývoj příjmů z výkonu státní správy a samosprávy za období 
2012 -2014 s důrazem na příjmy, které jsou příjmy do rozpočtu 
města. 

2. Zhodnotit nastavení vnitřního a kontrolního systému v procesu 
evidence a vymáhání pohledávek. 

 

  

  



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
Auditu Příjmy města z výkonu státní správy a samosprávy za období 

2012 -2014 s důrazem na příjmy, které jsou příjmy do rozpočtu 
města 

 

Ad 1 využity z  databáze BI 2005 následující analýzy: 

1. Vlastní časové řady vývoje jednotlivých příjmů města.  

2. Porovnání vývoje příjmů se srovnatelnými městy (např. místní 
poplatky, dotace) a s městy se stejnou velikostí ORP  (příjmy z 
výkonu státní správy dle odborů (v BI agendy). 

3. V rámci příjmů státní správy lze sledovat nejen celkovou výši, ale 
například počet provedených kontrol (dozorů), příjem ze správních 
poplatků na 1 sledovaný úkon (registr řidičů, registr vozidel), 
příjem správních poplatků na 1 zkoušku (agenda zkušební 
komisaři).   

 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
 

 



 

Benchmarking  na  MěÚ  Říčany 

 
Přínos zapojení do BI 2005 pro MěÚ Říčany: 

 

• Získání informací  o výkonnosti a nákladovosti MěÚ  

• Získání informací o kvalitě poskytovaných služeb 

• Zdroj hledání dobrých praxí pro zlepšování činnosti MěÚ 

• Navázání kontaktů s pracovníky jiných MěÚ v pracovní i 
personální rovině  

•  Operativní výměna informací k řešení aktuálních úkolů 
ve veřejné správě  na úrovni vedení úřadu i v úrovni 
jednotlivých odborů 

 

Zefektivnění a zkvalitnění práce MěÚ Říčany 
 



 
 

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního 
auditu  MěÚ Říčany 
 

  

 

 

Prostor pro dotazy 



 

 

 

Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 

 

Věra Likešová, město Říčany 

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu  
MěÚ Říčany 


