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Informativní zpráva
Ve věci: Prezentace aplikace Cityvizor
Transparentnost je obecně vnímána jako základní předpoklad fungování veřejných institucí v demokratické
společnosti. Statutární město Plzeň již v minulosti učinilo důležité kroky ke zprůhlednění své samosprávy a financí.
Vzhledem k vývoji a rozšiřování informačních technologií se neustále otevírají další možnosti, jak občanům přístup k
informacím dále zjednodušit a zpřehlednit. Jednou z takových možností, které by město mohlo využít je i aplikace
CityVizor.
Aplikace CityVizor je postavená na otevřených datech o hospodaření měst a obcí. Cílem projektu je nabídnout
městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hospodaření a dát je do kontextu takovým způsobem, aby
byla srozumitelná pro širší veřejnost. Využití aplikace je nabízeno zdarma každému městu nebo obci, které projeví zájem
se zapojit. Je postavena na principu sdílené služby a provoz zajištuje spolek Otevřených měst. Aplikace byla vyvinuta
pracovníky Ministerstva financí.
Je to doplněk úspěšného projektu rozklikávacího rozpočtu města Plzně. Jedná se o jiné grafické a funkční
zpracování dat.
-CityVizor přehledně zobrazuje plán (rozpočet) výdajů, plnění těchto plánů v daném roce a vazby jednotlivých faktur a
investic na rozpočet.
-CityVizor odkazuje na konkrétní smlouvy, které daná organizace uveřejnila v registru smluv.
-CityVizor přehledně zobrazuje, jaké konkrétní projektové či investiční akce (opravy, stavby, pořízení SW…) probíhají,
jaké jsou na ně alokovány prostředky a kolik již bylo vyplaceno.
-CityVizor přehledně informuje o nejnovějších veřejných úředních dokumentech.
Výhody:
Aplikace je již vytvořena, není třeba nákladně vyvíjet vlastní
Aplikace podporuje demonstrační/testovací režim, při které se na server neodesílají žádná městem poskytnutá data
Možnost zapnutí jen část modulů, např. přijmy, výdaje nechat zapnuté, ale modul úřední desky nechat vypmutý
Členové rady, zastupitelé a občané mohou vidět reálné plnění rozpočtu
Nevýhody:
cena konverze městem poskytnutých dat až 9.000,- Kč bez DPH
export účetních dat ze SAPu, našeho účetního systému
Další informace o projektu a návod na zapojení obcí:
Aplikace Cityvizor: https://www.cityvizor.cz
O aplikaci Cityvizor: https://otevrena-data-mfcr.github.io/CityVizor/o-aplikaci/
Návod pro obce: https://cs.wikiversity.org/wiki/CityVizor_prakticky
Přílohy: Obrázky (Ukázka CItyvizor, Cityvizor - správa modulů, Cityvizor - import dat)
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