ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA
1. Použití aplikace
V záhlaví aplikace je možný výběr zobrazení dat konkrétního rozpočtu, kdy rozpočet Statutárního města
Plzně vyjadřuje sumární rozpočet města jako celku, který se dále člení na rozpočet celoměstských orgánů
(Magistrát města Plzně) a rozpočty jednotlivých městských obvodů, v konkrétním roce.
Možnosti výběru konkrétního rozpočtu se zobrazí po rozbalení pole „Organizace“:

Možnosti výběru konkrétního roku se zobrazí po rozbalení pole „Rok“:

Výběrem příslušné „Organizace“ a „Roku“ z nabízeného seznamu a potvrzením tlačítka „odeslat“ jsou
zobrazena data požadovaného rozpočtu v úvodní struktuře, tj. příjmy, výdaje a financování, kterou lze dále
„rozklikávat“. Poslední úroveň „rozklikávacího“ seznamu představuje základní závazné ukazatele, jednotné
pro všechny složky rozpočtu Statutárního města.
Nad rámec těchto ukazatelů je dále členěn rozpočet celoměstských orgánů (Magistrát města Plzně), a to
formou odkazů na soubory. Tyto soubory ve formátu pdf obsahují další informace k základnímu ukazateli
např. popis náplně ukazatele či rozpis ukazatele na jednotlivé subjekty.

Data v rámci vybraného roku obsahují vždy naposledy aktualizovaná data. Data jsou v aplikaci aktualizována
následovně:
… schválený rozpočet na daný kalendářní rok – po schválení rozpočtu města v zastupitelstvu města
(prosinec předchozího roku); do doby další aktualizace je vyplněn pouze sloupec „Schválený
rozpočet“, který se v průběhu dalších aktualizací v rámci roku již nemění
… upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 30. 6. – po přijetí informativní zprávy o plnění rozpočtu
města v zastupitelstvu města (září daného roku)
… upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 31. 12. – po schválení závěrečného účtu města
v zastupitelstvu města (květen následujícího roku)
2. Popis pojmů
Schválený rozpočet
… roční rozpočet na daný kalendářní rok schvalovaný zastupitelstvem města zpravidla do 31. 12.
předcházejícího roku; schválený rozpočet může být během roku upravován rozpočtovým opatřením
=> upravený rozpočet
Upravený rozpočet
… schválený roční rozpočet na daný kalendářní rok po změnách schválených a provedených do data
uvedeného v záhlaví aplikace

Skutečnost
… skutečné plnění rozpočtu do data uvedeného v záhlaví aplikace, tj. v příjmech skutečně přijaté
prostředky na účty města, ve výdajích skutečně vydané prostředky z účtů města a ve financování
skutečně provedené převody z/do vlastních fondů, převody mezi rozpočty MMP a městských
obvodů a skutečná výše přijatých úvěrů či jejich splátek
% z upraveného rozpočtu
… procentní vyjádření skutečného plnění rozpočtu do data uvedeného v záhlaví aplikace ve vztahu
k upravenému rozpočtu

Další informace k rozpočtu města a jeho plnění jsou uvedeny v komentáři, který je nedílnou součástí
dokumentů Rozpočet města Plzně na daný kalendářní rok či Závěrečný účet města Plzně za daný
kalendářní rok.
http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/rozpocet

