
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

6. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

konaného dne 11.6.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Petr Vrba (odchod v 16:00), Ing. Kropáček,  Antonín Lebeda, 

Mgr. Čermák, Ing. Kubičko, Ing. Růžek (příchod v 15:10), Lukáš Jadlovský,  

Ing. Pixová 

 

 

Omluveni:  Bc. Petra Vaněk, Mgr. Borka 

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Klíček, Ing. Kulda, Ing. Korandová 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:15 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání. 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola plnění usnesení 

4. „Rozklikávací rozpočet“ 

5. Elektronický oběh dokumentů 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

hlasování: 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  11. 6. 2018  

 

Bez usnesení. 

 

 



   

 

4. „Rozklikávací rozpočet“ 

 

Rozklikávací rozpočet je nástroj, prostřednictvím kterého se může občan seznámit s plněním a 

čerpáním rozpočtu ÚSC. 

Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky, v úvodním slovu informoval členy komise, že 

Karlovarský kraj disponuje datovým skladem, do kterého se každý den nahrávají aktuální údaje. 

Disponuje také webem, kde to lze zobrazit. 

Ing. Klíček ukázal výstupy z DS, které jsou momentálně na téma „rozklikávací rozpočet“ 

k dispozici a mimo jiné sdělil členům komise, že finanční odbor je schopen zobrazit okamžitý stav 

čerpání rozpočtu k určitému datu. To, jaké sestavy budou zobrazeny na webových stránkách 

Karlovarského kraje, záleží na rozhodnutí vedení kraje. 

 

Usnesení č.17/06/18 

 
Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie: 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby zpřístupnila interní rozpočtová data z krajského datového 

skladu veřejnosti. 

 

 

5. Elektronický oběh dokumentů 

 

Ing. Klíček informoval členy komise o snaze finančního odboru zavést elektronický oběh 

dokumentů. V první fázi se jedná o objednávky, faktury, smlouvy a poukazy. 

Vedení finančního odboru navštívilo tři krajské úřady, kde je tento systém již zaveden, za účelem 

získání informací a zkušeností s provozem. Vzhledem k tomu, že každý úřad má jiné vstupní 

podmínky, není žádný z těchto systémů přímo použitelný, proto Karlovarský kraj musí jít svou 

cestou. V tuto chvíli se řeší rozhraní mezi spisovou službou a ekonomickým systémem. 
 

Bez usnesení. 

 

6. Různé 

 

Usnesení č.18/06/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zveřejňovat platy a všechny požitky uvolněných a 

neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí a členů dozorčích rad krajských firem a 

společností. 

 

hlasování: 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 9. 7. 2018 od 15:00 hodin. 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

V Karlových Varech dne 11. 6. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


