
 

Projekt OpenBudgets.eu spouští nástroj pro fiskální 
transparentnost 
 
Praha, 21. Listopad 
Dnešního dne se oficiálně spouští beta verze platformy OpenBudgets.eu, která je dostupná 
široké veřejnosti. Projekt financovaný programem Horizont 2020 hodlá podporovat 
transparentnost v rozpočtech tím, že poskytne novinářům, veřejné správě, neziskovým 
organizacím, organizacím občanské společnosti a občanům pokročilý softwarový nástroj 
umožňující efektivně zpracovávat a analyzovat data z finančního sektoru. 
 
Platforma OpenBudgets.eu je založena na třech základních pilířích: datová analytika, 
zapojení občanů a žurnalistika. V části datové analytiky nabízí například algoritmy pro 
predikci časových řad, které jsou integrovány do platformy OpenSpending pro vizualizaci 
budoucího vývoje rozpočtu. Pro zapojení občanů slouží rozhraní participativního 
rozpočtování, které uživatelům platformy umožní nahlížet a interagovat s procesem tvorby 
rozpočtu. Konečně velmi ceněný “receptář ovlivňování rozpočtů” (budget cooking recipes) 
zdůrazňuje hodnotu rozpočtových dat pro novinářskou práci tím, že upozorňuje na případy 
manipulace rozpočty, které byly vyšetřovány pro korupční jednání. 
 
V následujících měsících budou do platformy neustále přibývat další nástroje, data a 
příběhy, jako například tři rozsáhlé pilotních projekty v oblasti participativního rozpočtování, 
datové žurnalistiky a prevence korupce. Jejich předpokládaným přínosem je získání dalších 
poznatků, které přispějí k celkové využitelnosti platformy. 
 
V rámci projektu OpenBudgets.eu jsou vyvíjeny nástroje pro analýzu dat o veřejných 
financích. Uživatel zde bude moci nahrát, vizualizovat, analyzovat a porovávat finanční data. 
Jednotlivým cílovým uživatelům, tedy obcím, neziskovým organizacím prosazujícím 
participativní rozpočtování a novinářům, budou k dispozici specifické nástroje. Obce 
například mohou zveřejnit svá rozpočtová data na “microsites”, pro participativní 
rozpočtování je možné využít nástroje pro podporu rozhodování a monitorování procesu 
tvorby rozpočtu. Novinářům jsou potom k dispozici nástroje šité na míru a tutoriály pro lepší 
orientaci v nepřehledných rozpočtových datech. 
 
OpenBudgets.eu je projekt financovaný Evropskou unií, který tvoří mezinárodní konsorcium 
devíti partnerů: Open Knowledge International, Journalism++, Open Knowledge Greece, 
Universität Bonn, Fraunhofer IAIS, Open Knowledge Foundation Deutschland, Fundación 
Civio, Transparency International-EU a Vysoká škola ekonomická v Praze. 
 
Více informací na  
http://openbudgets.eu 
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