
\lPW: rl~'ftf '_H%~~r".~~il",!l*!l"'r %w
if'n+RdTÉVŘ!E~b:'otevřeli'f~ datá?? *r 4~

" " ,.,~10 q+'•• 1!l1r' mulWil
~..

Pořadí Nominovaný úřad Titulek novinek Hodnocení organizátora , Bodv

Úřad pravidelně zveřejňuje seznam vydaných Zásadní, mimořádný a moderní přínos k transparentnosti. Zveřejňování fakturfaktur nad 20.000Kč s možností vyhledání všech není obvyklé. Velmi prospěšná aplikace, umožňuje snadno najít všechny1 Psáry faktur jednoho dodavatele a tedy možností zakázky jednoho dodavatele, prokliknout na předmět, na objednací list a 166
dohledat podvody typu rozložení zakázky na
více faktur. fakturu, uvádí zodpovědnou osobu a další údaje.

Zatím pravděpodobně nejlepší rozklikávací Fascinující úroveň transparentnosti a jejího technického zvládnutí. Laicky
2 Nové Město na rozpočet úřadu v ČR, který ukazuje, že i menší srozumitelný postup, umožňující vysledovat každý výdaj až do detailu (např. 165Moravě město může veřejnosti prezentovat své konkrétní faktury). Nutno vidět!!!hospodaření precizně a zcela srozumitelně.

Jako první mezi kraji používá registr smluv, a Mimořádný průkopnický čin posunul představy o transparentnosti zásadním
3 Liberecký kraj dokazuje, že zveřejňování smluv stojí minimum způsobem. Dosud zveřejňovalo smlouvy jen několik měst s mnohem menší 154času - desetitisícínu toho, co se na úřadě agendou. Kraj přinesl důkaz o tom, že když se chce, tak to jde.odpracuje.

4 České Budějovice zveřejňování smluv na městském webu (jako Zveřejňování smluv představuje špičku otevřenosti a nabídky zapojení 137jediné krajské město) veřejnosti do kontroly a rozhodování.

Zajímavá pokročilá aplikace umožňuje ohlašovat závady ve městě i sledovat

5 Český Krumlov Internetová aplikace pro hlášení závad na postup jeho řešení. Obsahuje jak polohu v mapě, tak fotodokumentaci 116městském majetku nebo veřejném prostranství. závady. Krumlov tak jako již mnoho jiných měst přešel na moderní systém
komunikace s veřejností v této oblasti.

Opava poskytuje bezplatný přístupk k některým Opava se v květnu 2013 zavázala uplatňovat princip Open data, ke dni
6 Opava grafickým datům pro mapové služby soutěže však ještě nic nerealizovala. Alespoň zveřejňování mapových dat je 85

slibným začátkem této snahy.


