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V Praze dne 19.7. 2018 
 

Vážená paní ministryně, 
 
Chtěl bych se zeptat na moderní metody zveřejňování státního rozpočtu a jeho plnění. Vím, že existuje 
http://monitor.statnipokladna.cz/ , kde jsou však jen zcela základní údaje.  
 
U státního rozpočtu  pouze rozpad na jednotlivé instituce (PSP, ministerstva, …) a druhové výdaje (paragrafy). 1

Což je opravdu jen velmi hrubé dělení. 
 
Tento stav nesleduje moderní trendy. V případě samospráv je např. mnohem lepší aplikace CityVizor, kterou 
vyvinulo Vaše ministerstvo. Z jejich funkcí bych zdůraznil: 
 

● Pohled skrze org a orj 
● Pohled na jednotlivé konkrétní výdaje (faktury, převody…) 
● Metadata všech faktur 

 
Zvláště pohled skrze org je velmi přínosný, jelikož ukazuje jednotlivé projekty. Např. se přehledně dozvím,  že 2

Nové město na Moravě zaplatilo 576 663 Kč z 951 500 Kč rozpočtovaných za “Letní údržba komunikací, 
čištění”. Obdobné informace by občané měli mít i ze státního rozpočtu. Např. jednoduše zjistit, kolik stál projekt 
NEN. 

1 http://monitor.statnipokladna.cz/2018/statni-rozpocet/#rozpocet 
2 https://cityvizor.cz/nmnm/vydaje;rok=2017;skupina=22 
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Též si dovolím zdůraznit usnesení navržené poslancem Jakubem Michálkem 15. prosince 2017 na 4. schůzi 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 
 

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby do konce června 2018 zajistila zprůhlednění výdajů státu 
prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu státu, kde bude průběžně zveřejněn v otevřeném formátu 
jak rozpočet státu na rok 2018, tak jeho plnění až na úroveň konkrétních výdajů, a to po vyloučení těch 
údajů, kde zákon zveřejnění neumožňuje 
 

Návrh jen velmi těsně neprošel, pro bylo 96 poslanců,  ale je zcela zjevné, že je zde sílící poptávka po 3

přehledném zobrazení. 
 
Na základě výše zmíněného bych se Vás rád zeptal, zda plánujete přívětivě zveřejňovat: 

● Podrobný rozpis jednotlivých kapitol (stejně jako je dostávají sněmovní výbory) 
● Údaje typu org a orj (obvykle rozpad na jednotlivá oddělení a projekty), včetně číselníků těchto položek 
● Plnění jednotlivých kapitol 
● Faktury (Vaše ministerstvo je již zveřejňuje ) 4

 
Velmi rád s danou snahou i pomohu. Například formou účasti na nějaké pracovní skupině či podobně. 
 
S pozdravem 
Ondřej Profant 
 

3 http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=67246  
4 http://data.mfcr.cz/dataset/prehled-faktur-ministerstva-financi-cr  
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