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Benchmarking je porovnání různých ukazatelů sledovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností (dále jen SO ORP). Vybrané indikátory byly porovnány v rámci kraje Vysočina, ve dvou 

případech celostátně. Srovnání bylo provedeno v ukazatelích ekonomické výkonnosti území, školství, 

úrovně sociálních služeb, efektivnosti odpadového hospodářství a nezaměstnanosti. 

1. SO ORP Bystřice nad Pernštejnem – charakteristika území 
Správní obvod SO ORP Bystřice nad Pernštejnem je lokalizován ve východní části kraje Vysočina, 

kde sousedí s Jihomoravským krajem a Pardubickým krajem. Sledované území zahrnuje 39 obcí, 

z nichž jedna má statut města a dvě obce jsou městysem.  

V rámci ČR patří SO ORP s rozlohou 347,93 km2 s 39 obcemi a 20 172 obyvateli k těm menším s velmi 

malými obcemi s nízkou hustotou zalidnění 57,98 obyvatele/km2. V porovnání se stejně velkými ORP 

v rozmezí počtu obyvatel od 19 000 do 22 000 má SO ORP Bystřice nad Pernštejnem největší počet 

obcí (Graf 1). 

Tabulka 1: Porovnání základních ukazatelů s průměrem Kraje Vysočina 

 
Rozloha 

Počet 
obyvatel 

Počet obcí 
Hustota 
osídlení 

Velikost 
jádrové 
obce 

Průměr Kraje Vysočina 453,05 34 080 46,9 70,02 15 345 

Bystřice nad Pernštejnem 347,93 20 172 39 57,98   8 485 

 

Graf 1: Počet obcí v SO ORP s počtem obyvatel od 19 000 do 22 000 
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V rámci kraje Vysočina patří SO ORP k těm rozlohou menším s nižším počtem obyvatel 

a podprůměrnou hustotou osídlení (Tabulka 1). Jádrová obec s počtem obyvatel 8 485 patří také 

k těm menším v kraji. 

SO ORP se dále vykazuje záporným migračním saldem -69,4 (přistěhovaní minus odstěhovaní - 

průměr za období 2008 – 2012), jedná se o páté nejnižší migrační saldo v kraji.  

2. Hodnocení území 

2.1. Ekonomická výkonnost 

SO ORP vykazoval čtvrtou nejvyšší nezaměstnanost v kraji (průměr za období 2008 -2012 dle statistik 

ČSÚ) a to 12,06 %. Vyšší nezaměstnanost vykazují SO ORP Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou 

a Třebíč, průměr kraje Vysočina za toto období činil 10 %. Oproti republikovému průměru je 

nezaměstnanost SO ORP vyšší o 3,8 %1. 

Živnostníci 

Ukazatelem ekonomické výkonnosti je počet ekonomických subjektů bez zaměstnanců na 1000 

obyvatel, tedy se jedná o mále živnostníky a ukazuje na podnikatelskou aktivitu obyvatel. Na 1000 

obyvatel v SO ORP připadá 66 živnostníků (průměr za 2008 – 2012, ČSÚ). Průměr kraje je za toto 

období 74 živnostníků na 1000 obyvatel. Hodnota SO ORP je nejnižší z kraje Vysočina (graf 2). 

 

Graf 2: Počet ekonomických subjektů bez zaměstnanců na 1000 průměr za období 2008 - 2012 

 

 

Malé podniky 

Malé podniky mají nižší vliv na zaměstnanost, často jsou tvořeny rodinnými příslušníky. Přesto má 

jejich existence významný vliv na stabilitu a rozvoj obce. Průměr SO ORP je 12,9, průměr kraje 15,81 

ekonomických subjektů s 1-9 zaměstnanci na 1000 obyvatel (graf 3). 

 

                                                           
1
 Míra nezaměstnanosti v ČR - průměr za období 2008 – 2012 činil 8,35 %. Zdroj ČSÚ 
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Graf 3: Počet ekonomických subjektů s 1 – 9 zaměstnanci na 1000 obyvatel, průměr za období 2008 - 2012 

 

Podniky 10 – 49 zaměstnanců 

Počet ekonomických subjektů s 10 – 49 zaměstnanci (graf 4) je v SO ORP vyšší než je průměr kraje a 

to 3,8 podniku na 1000 obyvatel. Ekonomických subjektů s 50-249 zaměstnanci na 1000 obyvatel je 

v SO ORP 0,5; průměr kraje 1,09 (graf 5).  

 

Graf 4: Počet ekonomických subjektů s 10– 49 zaměstnanci na 1000 obyvatel, průměr za období 2008 - 2012 
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Graf 5: Počet ekonomických subjektů s 50 – 249 zaměstnanci na 1000 obyvatel, průměr za období 2008 - 

2012 

 

 

 

Podíl podniků s 250 a více zaměstnanci patří k také k těm nižším v rámci Kraje Vysočina (graf 6). ORP 

Bystřice nad Pernštejnem má dlouhodobý průměr 0,05 podniku na 1000 obyvatel. Krajský průměr 

činí 0,14 podniku na 1000 obyvatel. 

Graf 6: Počet ekonomických subjektů s 250 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel, průměr za období 2008 - 

2012 

 

Ekonomickou úroveň a rozvoj regionu ovlivňuje dopravní dostupnost. Dobré napojení na dálnici či 

rychlostní silnici, které by otevřelo více možností pro rozvoj území je jedním z hlavních cílů. Bystřice 

nad Pernštejnem, jádrová obec je vzdálená 33 km od dálnice D1, čímž je oproti jiným regionům v kraji 

v nevýhodě. Průměrná vzdálenost ostatních jádrových obcí v kraji je 22 km.  
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Běžné výdaje všech obcí na jednoho obyvatele představují náklady, které jsou spojeny s každodenním 

provozem obce. V přepočtu na jednoho obyvatele vyjadřují celkovou náročnost a provoz obce. 

Zatímco běžné výdaje obecních rozpočtů vztažené na jednoho obyvatele se v SO ORP v čase snižují2, 

kapitálové výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele nemají jednoznačný trend3, nicméně jsou 

srovnatelné ve všech SO ORP kraje a to v rozmezí 5 – 7 tis. Kč/obyvatele mimo SO ORP Nové Město 

na Moravě (8 tis. Kč/obyvatele), Pacov (10.57 tis. Kč/obyvatele) a Telč (8.8 tis. Kč/obyvatele). 

2.2. Školství 

Počet dětí v MŠ v roce 2012 byl srovnatelný s krajským průměrem. Počet dětí v MŠ činil 32,07 dítěte 

na 1000 obyvatel, krajský průměr činil 33,67. V Žádném jiném ORP nebyl vyšší nebo nižší výkyv. Počet 

žáků na ZŠ v ORP dosahoval hodnoty 70,39 žáka na 1000 obyvatel, průměr kraje je v tomto 

ukazateli79,21 žáka v ZŠ na 1000 obyvatel. Hodnota v ORP Bystřice nad Pernštejnem patří k těm 

nižším v rámci Kraje Vysočina. 

Další porovnávací ukazatel hodnotí Průměrný počet žáků ve třídě I. a II. stupně ZŠ a ve třídě MŠ (graf 

7). Výsledky z Kraje Vysočina ukazují, že SO ORP má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě I. stupně ze 

všech ORP.4 

Graf 7: Průměrný počet žáků ve třídě I. a II. stupně ZŠ a třídě MŠ v roce 2012 

 

 I. stupeň 

 II. stupeň 

 MŠ 

 

                                                           
2
 V SO ORP Bystřice nad Pernštejnem byly náklady na jednoho obyvatele ve výši: 34,69 tis. Kč (2008); 35,31 tis. 

Kč (2009); 22,87 tis. Kč (2010); 19,58 tis. Kč (2011); 16,6 tis. Kč (2012). Celkový průměr za období 2008 – 2012 
činil 25,81 tis. Kč v SO ORP, průměr kraje za stejné období činil 30,50 tis. Kč 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
3
 Průměrná hodnota v Kraji Vysočina 6,5 tis. Kč na jednoho obyvatele za období 2008 – 2012. Průměrná 

hodnota v SO ORP 6,86 tis. Kč na jednoho obyvatele. Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
4
 Průměrný počet žáků ve třídě I. stupně 16,19 (2012), průměrný počet žáků ve třídě II. stupně 19,36 (2012), 

průměrný počet žáků ve třídě MŠ 23,11 (2012) 
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Dalším ukazatelem v oblasti školství je výše finančních prostředků vynaložených ze strany obce na 

1 žáka základní a mateřské školy. Jedná se o celkový součet neinvestičních výdajů vydělených počtem 

dětí základních, resp. mateřských škol.  

Běžné výdaje na jednoho žáka MŠ se v roce 2012 pohybovaly na úrovni 7,5 tis. Kč, kapitálové výdaje 

činily 13,98 tis. Kč/žáka (graf 8). Běžné výdaje na jednoho žáka ZŠ byly v uvedeném roce 21,78 tis. Kč, 

což bylo druhým nejvyšším výdajem v rámci kraje Vysočina (graf 9). Kapitálové výdaje obcí na 

jednoho žáka ZŠ byly za rok 2012  5,79 tis Kč (průměr kraje 3,8 tis. Kč/žáka). 

Graf 8: Běžné a kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ v roce 2012 v tis. Kč 

 

 Běžné výdaje 

 Kapitálové výdaje 

Graf 9:Běžné a kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka ZŠ v roce 2012 v tis. Kč 

 

 Běžné výdaje na jednoho žáka ZŠ  

 Kapitálové výdaje na jednoho žáka ZŠ 
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2.3. Sociální služby 

V ORP Bystřice nad Pernštejnem dosahovaly běžné výdaje obcí na sociální služby v letech 2008 – 

2012 hodnoty 0,23 tis. Kč na obyvatele/rok, přičemž průměr kraje je 0,30 tis. Kč. Nižší průměrné 

náklady v rámci Kraje Vysočina mají již jen 4 ORP z celkových 15 (Graf 10). Pokud jde tedy o běžné 

výdaje ORP na sociální služby řadí se území ORP Bystřice nad Pernštejnem k oblastem s nižšími 

náklady na sociální služby. Tato hodnota je ovlivněna strukturou zřizovatelů sociálních služeb, 

finanční situací obcí v ORP, energetickou náročností spravovaných budov a také demografickým 

vývojem. 

 

Dalším důležitým měřítkem je kapacita v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem na 

1000 obyvatel. Srovnáme-li hodnotu našeho ORP, která dosahuje hodnoty 5,11 míst na 1000 

obyvatel v domovech pro seniory a hodnoty 1,34 míst na 1000 obyvatel v domech se zvláštním 

režimem s krajskými hodnotami, které jsou 6 míst na 1000 obyvatel pro domovy pro seniory a 1,3 

míst na 1000 obyvatel pro domovy se zvláštním režimem, zjistíme, že jsou téměř srovnatelné.  

Při porovnání s ostatními ORP v rámci celého Kraje Vysočina jsme na 9 pozici z 15 s nejnižší kapacitou 

v domovech pro seniory na 1000 obyvatel, přičemž 4 ORP mají kapacitu nulovou. Při srovnání 

s ostatními ORP má Bystřice nad Pernštejnem 9 pořadí ohledně kapacity v domovech se zvláštním 

režimem (Graf 11). Domov pro osoby se zdravotním postižením, azylový dům a chráněné bydlení se 

v SO nevyskytují. 

 

Z analytické části vychází také problematika nezaměstnanosti. Srovnáme-li průměrnou míru 

nezaměstnanosti ORP Bystřice nad Pernštejnem pro období 2008 – 2011 s průměrnou mírou 

nezaměstnanosti v celém Kraji Vysočina, pak pro ORP dostaneme hodnotu 12,06 % a pro Kraj 

Vysočina 10,02 %. V rámci celého Kraje jsme na čtvrtém místě z 15 ORP, pokud jde o největší 

průměrnou míru nezaměstnanosti ve sledovaném období (Graf 12). Tento stav ukazuje na 

ekonomickou sílu oblasti na prosperitu klíčových zaměstnavatelů a na podnikatelskou aktivitu 

obyvatel. 

Graf 10: Běžné výdaje obcí ve správním obvodu ORP na sociální služby na obyvatele - Kraj Vysočina   
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 Graf 11: Kapacita v domovech na 1000 obyvatel - Kraj Vysočina 

 

         Domovy pro seniory - ORP 

         Domovy se zvláštním režimem – ORP 

 

Graf 12: Míra nezaměstnanosti – Kraj Vysočina 

 

            Průměrná míra nezaměstnanosti v území ORP 2008 – 2011 
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2.4. Odpadové hospodářství 

Následující indikátory ukazují, kolik odpadu připadá v průměru na jednoho obyvatele SO ORP a odráží 

celkovou ekonomickou vyspělost společnosti a životní styl obyvatel. Trendem posledního desetiletí je 

snižování produkce směsného komunálního odpadu a podporování třídění, recyklace a opětovného 

použití odpadů. Neopomenutelnou snahou je také předcházení vzniku odpadů, především bioodpadů 

ze zahrad, které jsou občany kompostovány vlastními silami. 

Následující graf 13 ukazuje srovnání měrné produkce tříděného papíru, skla a plastu (+ nápojové 

kartony). ORP Bystřice nad Pernštejnem dosahuje v porovnání s krajem podprůměrných hodnot 

v produkci papíru a plastu + nápojové kartony, lehce nadprůměrná hodnota v produkci skla (viz 

tabulka 2). 

Tabulka 2:  Měrná produkce separovaného sběru odpadu ze systému organizovaného obcí, rok 2012 

Územní jednotka 
ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

Počet 
obyvatel k 
31.12.2012  
(ČSÚ) 

Měrná 
produkce za 
ORP 
[kg/obyv.]   

Měrná 
produkce za 
kraj 
[kg/obyv.]   

Měrná 
produkce 
za ČR 
[kg/obyv.]   

Papír   (150101, 200101) 

20 172 

9,37 17,00 18,08 

Plast (150102, 200139) 9,78 11,55 9,72 

Sklo (150107, 200102) 13,33 12,45 10,97 

Nápojové kartony (150105) 0,23 0,37 0,32 

Kovy (200140, 150104) 2,98 26,07 19,98 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

 

Graf 13: Měrná produkce tříděného papíru, tříděného skla a tříděného plastu + nápojových kartonů (ISOH) 

 

    papír      sklo          plast + nápojové kartony 

 

Průměrná měrná produkce komunálního odpadu (KO) dosahovala v ORP 302,49 t/obyvatele za rok, 

v kraji 376,06 t/obyvatele/rok (graf 14). Hodnota měrné produkce KO byla v ORP nejnižší z celého 
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kraje Vysočina. Měrná produkce směsného komunálního odpad (SKO) dosahovala v ORP průměru 

(217,668 t/obyvatele/rok) v kraji 214,46.  

Podíl SKO na KO byl v ORP nejvyšším z celého kraje (71.96 %), průměr kraje (57.03 %). Zbytek 

z tohoto podílu tvoří vytříděné složky. 

Graf 14: Měrná produkce KO a SKO (ISOH) 

 

 měrná produkce KO  měrná produkce SKO 

Pro zhodnocení situace v odpadovém hospodářství je nutné také věnovat pozornost výdajům 

obecních rozpočtů na oblast odpadů. V grafu15 je patrné, že celkové neinvestiční výdaje na odpady 

se dlouhodobě rovnají průměru kraje 753,94 Kč/obyv./rok v ORP, 749,65 Kč/obyv./rok v kraji – 

průměr za období 2008-2012). Nejvyšších nákladů dosahuje za uvedené období ORP Pacov 892,88 

Kč/obyvatele/rok a nejnižších ORP Světlá nad Sázavou 590,25 Kč/obyv/rok. 

 
Graf 15: Celkové neinvestiční výdaje obcí na odpady, průměr za roky 2008 - 2012 
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Celkové neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO (paragraf 3722) dosahují za období 2008-2012 hodnoty 

626,67 Kč/obyv/rok, přičemž převyšují průměr kraje 590,8 Kč/obyvatel/rok (graf 16). 

Nejnižší výdaje na sběr a svoz KO za uvedené období pěti let zaznamenala ORP Jihlava 309,1 

Kč/obyv/rok a naopak nejvyšší ORP Nové Město na Moravě 764,51 Kč/obyvatel/rok. 

Graf 16: Neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO (paragraf 3722) 
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Další porovnání najdete na: 

 

Dle kraje 

 

Dle počtu obyvatel 

 

Dle počtu obcí 

 

Dle velikosti jádrové obce 

 

https://reports.zoho.com/ZDBDataSheetView.cc?OBJID=1006514000000016393&STANDALONE=true&privatelink=42b7b57de21330274fd3de22b64331f9&ZDB_THEME_NAME=grey&INTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true
https://reports.zoho.com/ZDBDataSheetView.cc?OBJID=1006514000000024275&STANDALONE=true&privatelink=ba32144322ecb45011d5b93d707a7700&ZDB_THEME_NAME=grey&INTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true
https://reports.zoho.com/ZDBDataSheetView.cc?OBJID=1006514000000024982&STANDALONE=true&privatelink=d138842163e7f48a12ea96f6bec9af35&ZDB_THEME_NAME=grey&INTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true
https://reports.zoho.com/ZDBDataSheetView.cc?OBJID=1006514000000025513&STANDALONE=true&privatelink=774ea485a0dc89a44049ce9e0bdb05fe&ZDB_THEME_NAME=grey&INTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true

