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Anotace 

Práce se zabývá návrhem výstupů z datových skladů pro uživatele na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje, případně pro externí uživatele, včetně návrhu možnosti využití 

dalších datových zdrojů. 

Práce obsahuje analýzu současného stavu datových skladů a Business Intelligence a vlastní 

implementace v prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci analýzy jsem 

se zabývala obsahem jednotlivých datových kostek, tj. analýzou metadat. Na základě této 

analýzy jsem mohla při konzultacích zadání jednotlivých výstupů upřesnit možnosti, které 

je pro daný výstup možno použít, tj. dimenze, fakta a hodnoty datových kostek. 

Pro návrhy výstupů jsem v rámci této diplomové práce zvolila jeden ze základních nástrojů 

pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft SQL Server 

2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. Vytvořené analytické pohledy 

do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela v testovacím 

prostředí na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí Microsoft 

SharePoint. 

Navrhované výstupy jsem řešila formou kontingenčních tabulek a následnou vizualizací 

formou různých typů kontingenčních grafů. Navrhované výstupy umožňují filtrování, které 

vychází z požadavků zadavatelů, včetně možnosti sledování vybraného období. Filtry 

a období je možno měnit v obou formách výstupu, tzn. v kontingenční tabulce 

i v kontingenčním grafu s tím, že zadaná změna se projeví v obou formách navržených 

výstupů. 

Výsledkem mojí diplomové práce je návrh několika výstupů z datových skladů Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, které jsem vytvořila na základě zadání řešených oblastí, 

což byla oblast nezaměstnanosti, vyřizování písemností, daňových příjmů, výdajů, čerpání 

rozpočtu kraje a odborů a příspěvků na provoz, dotací na investice příspěvkovým 

organizacím.  

 

Klíčová slova: Business Intelligence, Datový sklad, Datové tržiště, OLAP kostka, Data, 

Fakta, Dimenze, Datové vrstvy, Datové zdroje, Granularita, ETL procesy, Interní 

analytický portál, Externí analytický portál, Integration Services, Database Engine, 

Reporting Services, Multidimenzionální analýza, Metadata. 

 



 

Abstract 

 

This dissertation deals with the proposal of an output from the data warehouses for 

Country counsel of Carlsbad region users or alternatively for external users, and also 

includes the proposal of the possibility of another data sources employment.  

Dissertation contains contemporary data warehouse and Business Intelligence state 

analysis and its implementation into the Country counsel of Carlsbad region environment. 

In an analysis scope, I dealt with the content of particular data cubes this means analysis of 

metadata. On the ground of this analysis I could, during the consultations, specify the 

possibilities which are possible to use for the given outcome i.e. dimensions, facts and data 

cube values. 

To propose outcomes in the scope of this dissertation I chose one of the basic tools for 

multidimensional data cube analysis realized in Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis 

Services which is Microsoft Excel.     

Proposed outcomes were solved by the method of contingency table and subsequent 

visualization by the form of various contingency graph types. Suggested outcomes enable 

filtration, which comes from client requests, including the possibility for chosen period 

monitoring.  Filters and periods could be changed in both outcome types this means in the 

contingency table and in the contingency graph. Assigned changes will appear in both 

types of suggested outcomes. 

This dissertation results in proposal of several outcomes from Country counsel of Carlsbad 

region data warehouses which I created on the basis of an assignment solved regions which 

were unemployment region, document processing, tax incomes and outcomes, budget 

drawing of Country counsel of Carlsbad region and its divisions, Country counsel of 

Carlsbad region and its divisions operation dues, grants for operation to state-funded 

organizations. 
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Úvod 

Dokument je zpracován za účelem návrhu výstupů z datových skladů na základě analýzy 

aktuálního stavu datových skladů a Business Intelligence na Krajském úřadu 

Karlovarského kraje a vlastních požadavků zadavatelů krajského úřadu.  

Cílem mojí diplomové práce je na základě analýzy obsahu datových skladů a nástrojů 

Business Intelligence na Krajském úřadu Karlovarského kraje navrhnout výstupy 

pro interní, případně externí uživatele, a to na základě zadaných řešených oblastí, 

dostupných datových zdrojů a požadovaných možností výběrů. 

Navrhované výstupy by měly být řešeny tak, aby umožnili uživatelům jednoduché 

ovládání s možností využití požadovaných výběrů, včetně návrhu vhodné formy 

vizualizace. Volba formy navrhovaných výstupů by tedy měla odpovídat počítačové 

gramotnosti budoucích uživatelů. 

V době přípravy návrhů výstupů bude umožněno budoucím uživatelům navrhované 

výstupy ve vhodném prostředí vyzkoušet a uplatnit případné připomínky k poskytnutým 

návrhům, včetně možnosti ověření výstupních hodnot, obsahu i formy výstupu. 

V diplomové práci se budu zabývat dále řešením výstupů z datových skladů na jiných 

krajských úřadech, jejich poskytováním pro interní, případně externí potřebu s následným 

srovnáním, a to jak řešení výstupů, využívání dalších datových zdrojů, tak personálním 

zajištěním tvorby výstupů z datových skladů krajských úřadů. 
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Teoretická část I. 

1. Datový sklad a Business Intelligence 

Datový sklad je sada nástrojů, metod a metodických postupů, které umožňují zpracování 

velkých objemů dat a jejich srozumitelné zpřístupnění uživatelům pro další analýzy. 

Business Intelligence je sada prezentačních nástrojů, které umožňují vytvářet výstupy 

nad daty datového skladu.  

Hlavní přínosy: 

 datová integrace z různých zdrojů do jednoho systému, 

 obsahuje historii, 

 periodická aktualizace, 

 data jsou pro uživatele pouze ke čtení (nelze je "zničit" analýzami, pokusy 

nebo modelováním), 

 srozumitelně uspořádané pro uživatele, 

 mnoho nástrojů pro prezentace a analýzy. 

Proces transformace dat na informace a převod těchto informací na poznatky 

prostřednictvím objevování nazýváme Business Intelligence [4]. 

Data se stávají informacemi, pokud:  

 máme data,  

 víme, že máme data, 

 máme k datům přístup, 

 víme, kde máme tato data uložena, 

 zdroji dat můžeme důvěřovat [4]. 

Kvalitní informace poskytované na základě vybudovaných datových skladů a Business 

Intelligence, které jsou k dispozici ve správný čas, na správném místě a v požadované 

podobě, jsou předpokladem pro kvalitní rozhodování [4]. 

1.1. Popis základní koncepce a z ní vycházející architektury řešení 

Potřebná data z jednotlivých datových zdrojů jsou v rámci ETL procesů (Extract, 

Transformation, Loading) nahrávána do relačního datového skladu, kde jsou po očištění 

a transformacích uložena v tematicky orientovaných datových tržištích, tzv. datových 

skladech. 

Z datových tržišť jsou data přenášena do analytické vrstvy. Zde jsou předpřipravena 

pro uživatele ve tvaru umožňujícím snadnou a rychlou tvorbu potřebných analytických 
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výstupů. Analytická vrstva tak tvoří "jádro" pro jednotlivé prezentační nástroje, zajišťuje 

funkci "výpočetního motoru" manažerského informačního systému. 

 Prezentační vrstva je tvořena interním a externím analytickým portálem, tj. webovými 

stránkami přístupnými buď z interní sítě úřadu (interní analytický portál), nebo externí sítě, 

tzn. také z internetu (externí analytický portál). V rámci portálu jsou k dispozici jednotlivé 

výstupy, a to vytvořené buď formou Microsoft Excel, nebo prostřednictvím Reporting 

Services. K datům v analytické vrstvě tedy může uživatel přistupovat pomocí nástrojů 

s přímým přístupem do analytické vrstvy pro tvorbu analýz stylem ad hoc (Microsoft 

Excel, Manažerský datový fond dále jen MDF). Tyto analýzy má uživatel možnost 

publikovat na prezentačním serveru a zpřístupnit je tak ostatním. 

Předpřipravené webové reporty vytvořené prostřednictvím Reporting Services umožňují 

běžnému uživateli využívat i hotové analýzy uložené společně s dokumentací 

na prezentačním serveru. K analýzám a dokumentaci může přistupovat buď přímo 

prostřednictvím Internet Exploreru, nebo může potřebné reporty obdržet v naplánovaných 

termínech automaticky prostřednictvím emailu. 

 
Obr. č. 1 – Datový sklad, schéma koncepce řešení [2]. 

Datový sklad obecně představuje jednotný databázový systém pro všechna používaná data 

z datových zdrojů, a to nejen aktuálních, ale i historických. Na úrovni datového skladu 

vznikají vazby mezi daty z různých datových zdrojů, a to způsobem uložení a vytvořením 

návazností na úrovni dat.  

http://dwh-ap01/GORDIC/Dokumentace/reporting_services___zakladni_.htm
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Základem datového skladu je služba poskytující možnosti a správu databází datového 

skladu, tzn. SQL Server Database Engine, který nabízí veškeré možnosti provozu, správy 

a údržby databází.  

1.2. Implementace datového skladu na krajském úřadu  

Interní datový sklad je na krajském úřadu provozován na technologii Microsoft SQL 

Server 2008 R2, název serveru: DWH-DB01, dále Interní databázový server. Server 

je umístěn v interní části sítě a zpřístupněn přes intranetovou síť krajského úřadu. Tento 

datový sklad slouží jako datové úložiště interní části řešení. V rámci samotného datového 

modelu interního datového skladu existují základní datové vrstvy, které jsou logicky 

odděleny. Mezi těmito vrstvami dochází k transformaci dat z relačního modelu zdrojových 

systémů do konečného multidimenzionálního pojetí.  

1.2.1. Jednotlivé logické vrstvy  

Stage (Nultá vrstva L0 atp.), která je určena pro dočasné uložení vstupních dat z datových 

zdrojů. Oblast umožňuje oddělit proces extrakce a přenos dat od procesu zpracování, 

čištění, konsolidace až do transformace dat. Cílem je optimalizovat, tzn. minimalizovat 

zatížení provozních databází. 

Konsolidovaná databáze (L1 atp.), neboli vyčištěná databáze, slouží pro uložení 

historických dat na nejnižší úrovni granularity, tzn., jde o detailní data. Obsahuje tematicky 

orientovaná data. Používá se zejména k pospojování dat z různých datových zdrojů 

dohromady. V některých datových tržištích proto nemusí být obsažena. 

Datové tržiště (L2 atp.) je vrstva, kde jsou data uložena již vyčištěná 

a v multidimenzionálně orientovaném datovém modelu. Tato datová vrstva je tou, která 

slouží jako podklad pro analytickou vrstvu do analytických databází.  

Externí datový sklad je na krajském úřadu provozován na technologii Microsoft SQL 

Server 2008 R2, název serveru: DWH-AP02, dále Externí databázový server. Server 

je umístěn v externí části sítě, tzn. v DMZ a je přístupný přes extranet nebo internet. Tento 

datový sklad slouží jako datové úložiště externí části řešení. V rámci samotného datového 

modelu interního datového skladu existuje pouze jediná vrstva datového skladu, a to 

datové tržiště (L2 atp.), data jsou do této vrstvy přenášena z interní části datového skladu 

prostřednictvím ETL procesů, jsou uložena již vyčištěná a v multidimenzionálně 

orientovaném datovém modelu. Tato datová vrstva je tou, která slouží jako podklad 

pro analytickou vrstvu do analytických databází externí části datového skladu.  
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1.2.2. Technologické prostředí implementace datového skladu na 

krajském úřadu  

Implementace proběhla na hardwarových a softwarových prostředcích Technologického 

centra Karlovarského kraje. Řešení bylo postaveno na platformě Microsoft Business 

Intelligence s využitím následujících komponent: 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprice – Interní část DWH 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard – Externí část DWH 

 Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprice (Součásti Performance Point 

Services, Excel Services, Power Pivot atd.) – interní část DWH 

 Microsoft SharePoint Services – externí část DWH 

 Další nástroje a komponenty  

 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

Při implementaci technologie datového skladu Microsoft SQL Server 2008 R2 bylo 

využito níže uvedených součástí: 

 Integration Services – platforma pro ETL procesy  

 Database Engine – platforma pro relační datový sklad 

 Analysis Services – platforma pro analytické databáze 

 Reporting Services – platforma pro tvorbu reportů a jejich publikaci 

na analytických portálech 

Microsoft SharePoint 2010 Server 

Při implementaci platformy pro tvorbu analytických portálů Microsoft SharePoint 2010 

Server bylo využito níže uvedených součástí: 

 Excel Services - platforma pro přístup k analýzám vytvořeným v Microsoft Excelu 

a publikovaným na SharePointu i uživatelům bez nainstalovaného Microsoft 

Excelu 

 Reporting Services – platforma pro zobrazování uživatelských sestav 

Další nástroje a komponenty 

Pro analýzu dat z analytických databází je možno dále využít: 

 Microsoft Excel je nástroj pro přímý přístup k multidimenzionálním datům, tvorbu 

ad hoc analýz i jejich publikování na SharePointu. Díky pestré škále svých 

možností je vhodný zejména pro pokročilé uživatele tzv. odvětvové analytiky. 
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 Manažerský datový fond je nástroj pro přímý přístup k datům vhodný pro běžného 

uživatele, který je modulem ekonomického informačního systému GINIS 

z portfolia společnosti GORDIC spol. s. r. o. (alternativa k Microsoft Excel).  

Pro administraci datových struktur byly využity komponenty a nástroje: 

 Administrace rozvrhu, dále ADR, je modul IS GINIS, který je na krajském úřadě 

využíván pro administraci rozvrhu. Modulem je obsloužena úloha Globální 

číselníky, díky čemuž odpovědní a vyškolení uživatelé doplňují stávající položky 

a číselníky rozvrhu o rozšiřující atributy, které se využívají při konstrukci 

a aktualizaci ekonomického datového tržiště. Je tak v maximální míře využito již 

pořízených dat v primárním datovém zdroji GINIS pro přípravu metodických 

metadat datového skladu. 

 Hodnocení efektivity, dále HEF, je modul IS GINIS, který jednak umožňuje 

administraci metadat, organizaci a vyhodnocování sběru dat pro datové sklady 

a nástroj pro vytváření hodnocení efektivity příspěvkových organizací apod. 

 Podklady efektivity, dále PEF, je modul IS GINIS, lehký klient určený 

pro vykazování dat pro datový sklad tam, kde není validní datový zdroj, 

administruje se modulem HEF. 

 Věcné plánování, dále VEP, je modul IS GINIS, který umožní administraci 

popisných metadat o datových zdrojích, analytických databázích apod. 

1.3. ETL procesy 

Databáze datového skladu je vytvářena pomocí tzv. ETL nástrojů (Extract, 

Transformation, Loading), které bývají označovány jako datové pumpy. Tyto nástroje 

získávají potřebná data v podstatě z libovolných datových zdrojů, transformují 

je do odpovídajícího tvaru a ukládají je do struktur datových skladů.  

ETL procesy jsou transformačními mechanismy, které představuje soubor aktivit, rutin 

nebo automatů umožňující datovou integraci. 

Datovým zdrojem může být v podstatě jakékoliv elektronické úložiště, které obsahuje 

vnitřně strukturované údaje, např. provozní databázové systémy krajského úřadu 

nebo databáze, ale i klasické soubory souborového systému, které obsahují strukturovaná 

data, do kterých má krajský úřad přístup, konkrétně např. relační databáze, soubory – 

XML, TXT, CSV, webové služby atd. 

Čistící mechanismy nebo přímo úlohy datové kvality umožňují nastavovat jednotlivá 

pravidla nebo korekční mechanismy, kterými se řeší nekonzistence v datech a odstraňují 

nesmyslné záznamy tak, aby nebyly ovlivněny výsledné statistiky, a zpravidla 

jsou součástí transformačního procesu. Chybná data, která neprošla povinnými datovými 

kontrolami, je možné opravit a opakovaně načíst. 
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ETL jsou také vybaveny nástroji, umožňujícími správný průběh zpracování dat. Kromě 

procedury na zpracování dat, je také možno provádět samotné plánování kdy, v jakých 

návaznostech a za jakých podmínek se transformace provedou. Jedná se tedy o předem 

naplánované workflow, které se opakuje v pravidelných intervalech, např. jednou denně, 

měsíčně apod., které je možné spouštět automatizovaně, monitorovat, vyhodnocovat 

případně dále optimalizovat. 

1.4. Analytická vrstva 

Pro zpřístupnění dat zaměstnancům, partnerům a široké veřejnosti slouží analytická vrstva. 

Tvoří jakoby „výpočtový motor“ celého řešení. Tato vrstva obsahuje analytický server, 

který umožňuje jednodušší přístup k datům a prezentaci dat v jazyce či pojmech, kterému 

koncoví uživatelé rozumí.  

Analytická vrstva obsahuje sady tzv. OLAP databází (OLAP - OnLine Analytical 

Processing), prostřednictvím kterých lze převést data v datovém skladu na požadované 

informace ve formě agregovaných faktů.  

Uložení dat formou OLAPu podporuje rychlou a komplexní analýzu dat a základní výhody 

analýzy dat nad OLAP databází jsou následující: 

 rychlost odezvy, 

 uživatelsky přívětivé rozhraní, uživatel nemusí znát dotazovací jazyk,  

 možnost definice podoby výstupu vizuálně (přetažením požadovaných prvků),  

 generování předdefinované sestavy s podporou analytických funkcí drill-down 

(rozpad na položky nižší úrovně) a drill-up (přechod na položky vyšší úrovně),  

 umožňuje uživateli sledovat ukazatele podle zvolené míry podrobnosti agregace. 

Data jsou v multidimenzionální databázi uložena v tzv. kostkách. Každá kostka obsahuje 

sledované ukazatele (fakta, měřítka atp.) a jim příslušné dimenze pohledu, tzn. každá 

kostka je rozdělená do jednotlivých „atomů“ relací dat na tzv. fakta a dimenze.  

Fakta jsou konkrétní hodnotová data vyjádřená číslem, nad nímž lze aplikovat agregační 

operace jako je součet, průměr atp. 

Dimenze jsou popisnými médii pro faktické informace, např. kdy byl faktický údaj 

pořízen, do jaké kategorie spadá atp. Dimenze tvoří tzv. systém souřadnic na fakta datové 

kostky. 
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Čas 
(Den, Měsíc, Rok)

Klienti (Top, 
neplatiči…)

Smlouvy 
(fáze 

zpracování…)

Měřítka jsou např.:
· Počet, 
· Délka vyřízení
· Výše příspěvku
· ...

Zprostředkovatelé
(akce atp.)

 
Obr. č. 2 – OLAP databáze, tj. datová kostka jako základní datový zdroj datového skladu [2]. 

 

Legenda: Buňky uchovávají hodnoty ukazatelů, hrany krychle představují dimenze (úhly pohledu).  

Seskupení buněk představuje agregaci hodnot ukazatelů.  

Kostky jsou vytvořeny na míru požadovaným výstupům. Kostky, které by v sobě 

agregovaly obrovské množství dat, se snažíme nevytvářet, jejich reakční doby na dotazy 

by se výrazně zvýšily. Kostky představují základní datový zdroj datového skladu z pohledu 

uživatele stejně, jako jsou např. tabulky v klasické relační databázi.  

1.4.1. Prohlížení dat 

K prohlížení dat uložených v OLAP databázích tj. datových kostkách je možno používat 

reporty uložené na prezentačním serveru a nástroje pro přímý přístup např. Microsoft 

Excel, MDF. Úzce spolupracují s analytickou vrstvou a starají se o správné zobrazení dat, 

tj. předávají požadavky uživatelů analytické vrstvě a vrací výsledky ve vizualizované 

podobě.  

1.4.2. Zabezpečení dat 

Na úrovni analytické vrstvy je řešeno i zabezpečení přístupu k datům. V rámci 

definovaných dimenzí a faktů, které popisují logickou strukturu dat, lze zabezpečit 

přístupy uživatelům pouze k odpovídajícím množinám dat. Lze tak zabezpečit 

např. pro měřítko rozpočet upravený z ekonomického tržiště, kdy uživatel z odboru 

dopravy nebude mít přístupná data z ostatních odborů, aniž by byl jinak omezen 

v možnostech analýz.  

1.5. Prezentační vrstva 

V rámci prezentační vrstvy se uživatelům nabízí souhrn analytických, reportovacích, 

vizualizačních a interaktivních nástrojů pro analýzu, vizualizaci a reportování dat 

z datového skladu.  
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Obr. č. 3 – Prezentační vrstva, souhrn nástrojů [2]. 

Základem prezentační vrstvy datového skladu je analytická služba poskytující přístup 

k analytickým kostkám, tzn. SQL Server Analysis Services, přes niž je možné klást dotazy 

a získávat požadované výstupy. Data datového skladu jsou zpřístupněna následujícím 

způsobem. 

1.5.1. Interní analytický portál  

Interní analytický portál je centrálním přístupovým bodem pro interní uživatele krajského 

úřadu, ze kterého jsou interním uživatelům krajského úřadu k dispozici jednotlivé výstupy. 

Interní analytický portál obsahuje veškerý obsah datového skladu. Je vytvořen pomocí 

technologie SharePoint 2010. Uživatelé přistupují k internímu analytickému portálu 

přes webový prohlížeč.  

Interní webový analytický portál na krajském úřadu je realizován na platformě Microsoft 

SharePoint Server 2010. Je přístupný na adrese: http://dwh-ap01.kr-karlovarsky.int/ 

v rámci interní sítě krajského úřadu, není přístupný z internetu nebo extranetu.  

Pro konkrétní skupiny uživatelů, tzv. analytické týmy, je předdefinován samostatný obsah 

dostupných reportů, jejich parametrizace a rozložení na obrazovce. Cílem je přehledná 

a rychlá navigace. Základní prvky navigace portálu vytváří levý pruh, kde je seznam 

jednotlivých knihoven. Po kliknutí na příslušnou ikonu se zobrazí obsah knihovny. 

V rámci jednotlivých knihoven je možné publikovat a zobrazovat reporty v Reporting 

Services přímo na portálu nebo prohlížení a práce s reporty vytvořenými pomocí Reporting 

Services a také publikovat na portál prostřednictvím Excel Services, případně stáhnout 

do lokálního počítače analýzy v Microsoft Excel 2010 obsahující kontingenční tabulky 

a grafy s připojením na datové kostky Excel Services nebo vytvářet statické a interaktivní 

informační panely (dashboards) pomocí Performance Point Services. 
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1.5.2. Externí analytický portál 

Externí analytický portál je centrálním přístupovým bodem pro externí uživatele úřadu 

a občany. Externí analytický portál obsahuje pouze příslušný obsah datového skladu 

určený pro externí vrstvu. Je vytvořen pomocí technologie SharePoint 2010 Foundation. 

Uživatelé mohou přistupovat k externímu analytickému portálu přes webový prohlížeč.  

Po schválení obsahu byl externí analytický portál zpřístupněn např. na adrese: http://dwh-

ap02.kr-karlovarsky.cz/ v rámci internetu. Portál je členěn tematicky, tzn. po jednotlivých 

skupinách analýz, resp. výstupů ve formě sestav v Reporting Services. V rámci knihoven 

externího analytického portálu je možné publikovat a zobrazovat reporty v Reporting 

Services přímo na portálu, blíže viz Reporting Services nebo Prohlížení a práce s reporty 

vytvořených pomocí Reporting Services a publikovat předpřipravené analýzy v Microsoft 

Excel offline ke stažení, nebo dokumenty Microsoft Word, PDF atp. Na základě 

rozhodnutí vedení úřadu je v současnosti externí webový analytický portál znepřístupněn. 

1.5.3. Přímý přístup s využitím Microsoft Excel 

Přímý přístup s využitím Microsoft Excel je napojením přímo na analytickou vrstvu 

známým uživatelským nástrojem, ve kterém může uživatel klást libovolné tzv. ad hoc 

dotazy a získávat analytické výstupy dle vlastního přání. V nástrojích umožňujících tento 

přístup je kladení dotazů řešeno uživatelsky přívětivou grafickou formou a výstupem 

jsou např. tabulky nebo grafy z analyzované oblasti.  

1.5.4. Přímý přístup s využitím Manažerského datového fondu 

Přímý přístup s využitím Manažerského datového fondu, dále MDF, je napojením přímo 

na analytickou vrstvu ze spouštěcí lišty IS GINIS, tzn. je součástí IS GINIS. Jedná 

se o nástroj určený pro analytiky a MDF nabízí kromě jiného možnost analýzy s využitím 

rozpadového grafu.  

  

1.6. Logická struktura datového tržiště 

Potřebná data z jednotlivých datových zdrojů jsou v rámci ETL procesů nahrávána 

do relačního datového skladu a následně uložena do analytické databáze ve tvaru 

umožňujícím snadnou a rychlou tvorbu potřebných analytických výstupů. Datové zdroje 

datových tržišť viz Tabulka 1 – Datové zdroje [zdroj: vlastní]. 
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Tabulka 1 – Datové zdroje [zdroj: vlastní]. 

 

K datům v analytické vrstvě může uživatel přistupovat pomocí nástrojů pro přímý přístup 

např. Microsoft Excel, MDF a vytvářet ad hoc analýzy. Tyto analýzy může uživatel 

publikovat v Microsoft Excelu na prezentačním serveru a zpřístupnit je tak ostatním. 

Běžný uživatel využívá hotové analýzy uložené společně s dokumentací na prezentačním 

serveru. K analýzám a dokumentaci může přistupovat buď přímo prostřednictvím 

prohlížeče, nebo může potřebné reporty získat v naplánovaných termínech automaticky 

prostřednictvím emailu. 

Pomocí webových služeb jsou potřebná analytická data zpřístupněna i dalším aplikacím.  

Kromě strukturovaných dat jsou na prezentačním serveru publikovány také interní 

dokumenty a je umožněno fulltextové vyhledávání. 

Metadata - datového skladu a úřadu. 

Statistika - souhrnné databáze ČSÚ, specifické publikace ČSÚ a dalších centrálních 

orgánů, regionální databáze, Eurostat, sociální služby, nezaměstnanost, průměrné mzdy, 

data ČNB a průzkum informační gramotnosti. 

Ekonomika - rozpočet kraje (doklady rozpočtu, příjmy a výdaje rozpočtu), účetnictví kraje 

(hlavní kniha, pohledávky a závazky, banka), majetek krajského úřadu, ekonomika obcí, 

výdaje kraje podle kapitol, příjmy rozpočtu kraje a výdaje kraje a Cash flow. 

Vybraná služba - data Krajské správy a údržby silnic s propojením do GIS. 

Poskytnutí nástrojů a mechanismů pro zajištění validní datové základny pro controlling 

(vytěžení nákladového účetnictví) - hodnocení efektivity, dále jen HEF, podklady 

efektivity, dále jen PEF, a věcné plánování, dále jen VEP. 

Schéma celkové architektury řešení viz Příloha č.  1 - Schéma celkové architektury řešení 

[zdroj: vlastní]. 
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1.7. Metadata datového skladu 

Metadata datového skladu obsahují základní údaje pro data, datová tržiště a kostky 

datového skladu, tzn. údaje typu - čas aktualizace, velikost, počty návštěvnosti 

jednotlivých analytických aplikací, datových kostek, reportů apod. 

Měřítka obsahují číselné vyjádření hodnoty ukazatele. 

Dimenze jsou rozměrem např. historie: rok, měsíc, den; ukazatel (názvy sledovaných 

ukazatelů): návštěvnost, velikost, doba aktualizace atd.; skupina ukazatelů (počty), oblast 

(názvy územní členění). 

1.8. Tržiště Statistika 

Cílem vytvoření datového tržiště Statistika bylo zpřístupnění referenčních statistických dat 

kraje od externích poskytovatelů (ČSU, MPSV, ČNB atd.) a převod datových struktur 

zdrojových databází do datového modelu Karlovarského kraje v oblasti územního 

plánování. Z níže uvedených datových sad byly použity ty datové zdroje, které se týkají 

Karlovarského kraje. 

Vzhledem k potřebě hierarchické organizace dat pro tržiště Statistika, minimálně co se týče 

územní struktury (kraj, okres, ORP, obec atp.), bylo výhodné zavést společné číselníky. 

1.8.1. Číselník obcí (CISOB)  

Číselník byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 364/2002 Sb. ze dne 23. 

července 2002, o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC), 

uveřejněným ve Sbírce zákonů v částce 128/2002 Sb. dne 5. srpna 2002. V souladu s tímto 

sdělením nabyl účinnosti dnem 1. září 2002. 

Datovým zdrojem číselníku byl Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí 

(CISMC): uveřejněný ve Sbírce zákonů v částce 128/2002 Sb. In: Český statistický úřad 

[online]. 2011 [cit. 2011-11-03].  

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/struktura_uzemi_xls/$File/struktura_uze

mi_cr_2011_11_03.xls 

1.8.2. Číselník ukazatelů 

Zdrojem metadat a metodické podpory při zpracovávání dat ukazatelů datových kostek 

MOS a SLDB byl použit soubor s číselníkem ukazatelů:  

Číselník ukazatelů MOS a SLDB. Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. 

Dostupné z:  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sledovane_jevy_pouzite_ukazatele_a_jejich_metodik

a/$File/jevy_ukaz_uap_110331.doc 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/struktura_uzemi_xls/$File/struktura_uzemi_cr_2011_11_03.xls
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/struktura_uzemi_xls/$File/struktura_uzemi_cr_2011_11_03.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sledovane_jevy_pouzite_ukazatele_a_jejich_metodika/$File/jevy_ukaz_uap_110331.doc
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sledovane_jevy_pouzite_ukazatele_a_jejich_metodika/$File/jevy_ukaz_uap_110331.doc


Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

2015  13 

1.8.3. Klasifikace činností 

Číselník klasifikace činností ekonomických subjektů, dále jen NACE. Klasifikace CZ -

NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství.  

Datový zdroj číselníku: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)_syste

maticka_cast/$File/85048625.xls 

1.9. Datové kostky tržiště Statistika - souhrnné databáze ČSÚ, ČNB, 

MPSV 

1.9.1. Datová kostka městské a obecní statistiky (MOS) 

Jako datový zdroj sloužila databáze ukazatelů městské a obecní statistiky a městského 

informačního systému ČSÚ, dále jen MOS/MIS. Jako datový zdroj byl použit soubor 

UAPobce.xls. Tento souboru byl k dispozici na adrese: 

Databáze ukazatelů městské a obecní statistiky a městského informačního systému ČSÚ. 

Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obce_2006_2010/$File/obce2006-2010.xls  

Z tohoto souboru byla načtena data ukazatelů jako např.: počet obyvatel, přirozený 

přírůstek, saldo migrace, podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 

atd. Popis metadat datové kostky MOS, včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  2 - Popis metadat datové kostky MOS [zdroj: vlastní]. 

Do dimenze Ukazatele byly načteny např. následující prvky: 

 
Obr. č. 4 – Dimenze datové kostky MOS – příklad načtených ukazatelů [2]. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)_systematicka_cast/$File/85048625.xls
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)_systematicka_cast/$File/85048625.xls
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obce_2006_2010/$File/obce2006-2010.xls


Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

2015  14 

1.9.2. Datová kostka Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 

Datová kostka Sčítání lidu, domů a bytů, dále SLDB, byla vytvořena načtením dat 

z databáze UAP6040UU_OB dostupné z URL adresy: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?&cislotab=UAP6040UU_OB&voa=tabulka 

Z této databáze byla načtena data ukazatelů, ukázka viz Obr. č. 5 – Dimenze datové kostky 

SLDB – příklad načtených ukazatelů [2]. Popis metadat datové kostky SLDB, včetně 

dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  3 - Popis metadat datové 

kostky SLDB [zdroj: vlastní]. 

 

 
Obr. č. 5 – Dimenze datové kostky SLDB – příklad načtených ukazatelů [2]. 

1.9.3. Datová kostka Kraje a okresy (KROK) 

Databáze kraje a okresy, dále KROK, obsahuje komplexní databázi statistických ukazatelů 

dostupnou ze zdroje ČSÚ za kraje a okresy. Ukazatele, které je možné použít, 

jsou popsány v dokumentu na adrese: 

Databáze statistických ukazatelů za kraje a okresy. In: Český statistický úřad [online]. 2011 

[cit. 2011-03-31]. Dostupné z:  

http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/ukazatele_krok/$File/krok_kraje_seznam.pdf  

Na základě datových pump byla z datového zdroje ČSÚ vytvořena datová kostka KROK. 

Poskytnutí databáze je ze strany ČSÚ placenou službou. Popis metadat datové kostky 

KROK včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  4 - Popis 

metadat datové kostky KROK [zdroj: vlastní].  

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?&cislotab=UAP6040UU_OB&voa=tabulka
http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/ukazatele_krok/$File/krok_kraje_seznam.pdf
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1.9.4. Datová kostka Registr ekonomických subjektů  

Datová kostka je vytvořena na základě dat poskytnutých ČSÚ a jedná se o Registr 

ekonomických subjektů, dále RES.  

Údaje o ekonomickém subjektu uvedené v § 20 odst. 3 písm. a) až j) zákona č.89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, jsou veřejné a je možno je poskytnout každému, kdo o to požádá 

buď bezplatně nebo za sjednanou cenu jednotlivě za ekonomický subjekt ve formě výpisu 

z RES nebo ve formě datového souboru v dané struktuře v rozsahu celého RES nebo 

definované podmnožiny. Popis metadat datové kostky RES včetně dimenzí, ukazatelů, 

měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  5 - Popis metadat datové kostky RES [zdroj: 

vlastní]. 

1.9.5. Datová kostka Počet obyvatel v ČR a obcích 

Datová kostka Počet obyvatel v ČR a obcích je určena pro zisk aktuálních dat ukazatelů 

počet obyvatel a průměrný věk a obsahuje data za ČR a kraje. 

Zdroj dat:  

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112014-aco9yecp09 

Popis metadat datové kostky Počet obyvatel v ČR a obcích včetně dimenze, ukazatele, 

měřítka, atributu a hierarchie viz Příloha č.  6 - Popis metadat datové kostky Počet 

obyvatel v ČR a obcích [zdroj: vlastní]. 

1.9.6. Datová kostka Regionální účty 

Uživatelům statistických údajů umožňuje pracovat s makroekonomickými ukazateli 

na regionální úrovni. Tyto statistické údaje důsledně vycházejí z pravidel a doporučení 

platných pro členské země Evropské unie, tzn., že jsou s nimi srovnatelné 

tzv. harmonizované ukazatele (např. Regionální hrubá přidaná hodnota, dále HPH, hrubý 

domácí produkt, dále HDP atd.). Popis metadat datové kostky Regionální účty včetně 

dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  7 - Popis metadat datové 

kostky Regionální účty [zdroj: vlastní].  

Datový zdroj: Publikace souborných informací ČSÚ. In: Český statistický úřad [online]. 

2007 [cit. 2011-03-31]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/1371-

08-2007 

1.9.7. Datová kostka Volby parlament 

Zpracovává data voleb do Poslanecké sněmovny.  

Zdroj dat: Statistická ročenka Karlovarského kraje: 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2014-ir78363t2e  

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112014-aco9yecp09
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/1371-08-2007
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/1371-08-2007
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2014-ir78363t2e
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Popis metadat datové kostky Volby parlament včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  8 - Popis metadat datové kostky Volby parlament [zdroj: 

vlastní]. 

1.9.8. Datová kostka Volby zastupitelstvo 

Zpracovává data voleb do Poslanecké sněmovny. 

Zdroj dat: Statistická ročenka Karlovarského kraje: 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2014-ir78363t2e 

Popis metadat datové kostky Volby zastupitelstvo včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, 

atributů a hierarchie viz Příloha č.  9 - Popis metadat datové kostky Volby zastupitelstvo 

[zdroj: vlastní].  

1.9.9. Datová kostka Inflace 

Datový zdroj: Tabulky ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace . Metodika hodnot 

měřítek je popsána v dokumentu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace. 

Popis metadat datové kostky Inflace včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  10 - Popis metadat datové kostky Inflace [zdroj: vlastní]. 

1.9.10. Datová kostka Regionální databáze 

Datová kostka Regionální databáze byla vytvořena na základě požadavků územního 

plánování. Ukazatele pro grafický informační systém, dále GIS, byly vytvořeny 

sjednocením databází KROK a MOS.  

Metodiku zpracování požadavku na data Regionální databáze a propojení dat ČSÚ 

s databází GIS územního plánování popisuje následující obrázek Obr. č. 6 – Regionální 

databáze a propojení na GIS [2]. 
Zdroje dat Datový sklad kraje GIS - Územní plánování

KROK

MOS
Tržiště

Statistika

Tržiště
Statistika

KROKKROK

ETL

SLDB

MOSMOS

UkazatelUkazatel

CSUObce_p

CSUORP_p

CSUKraje_p

CSUSLBDOb
ce_pCSUSLBDOR

P_pCSUSLBDKr
aje_p

GISGIS

 

Obr. č. 6 – Regionální databáze a propojení na GIS [2]. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2014-ir78363t2e
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
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Pro on-line komunikaci – čtení dat GIS aplikací je možné vytvořit do datového skladu 

připojení (connect) přes OLE DB, přičemž takto je možné získat jednotlivá data formou 

databázových pohledů (view) pro: 

CSUKraje_p  

CSUObce_p  

CSUORP_p (3) 

CSURetroRokyKraje_p 

CSURetroRokyObce_p 

CSURetroRokyORP_p (3) 

CSURetroSLBDKraje_p 

CSURetroSLBDObce_p 

CSURetroSLBDORP_p (3) 

CSUSLBDKraje_p  

CSUSLBDObce_p 

CSUSLBDORP_p  

CSUSLBDORP_p (3) 

Uvedené reporty byly navrženy tak, aby při exportu do Microsoft Excel byl zachován 

požadovaný formát pro import dle GIS ze zdroje: http://gis.kr-

karlovarsky.cz/uapmodelprint.php. 

Popis metadat datové kostky Regionální databáze včetně dimenze, ukazatele, měřítka, 

atributu a hierarchie viz Příloha č.  11 - Popis metadat datové kostky Regionální databáze 

[zdroj: vlastní]. 

1.9.11. Datová kostka Eurostat 

Zdrojem dat pro datovou kostku Eurostat jsou statistické informace zveřejněné na portálu 

www.eurostat.eu. Eurostat je předním poskytovatelem vysoce kvalitních statistik o Evropě.  

Úlohou Eurostatu je v těsné spolupráci s národními statistickými orgány řídit harmonizaci 

statistiky, rozvoj ESS, poskytování dat evropským uživatelům apod. S rozšiřováním politik 

EU se harmonizace týká čím dál, tím více všech oblastí statistiky. ESS také koordinuje 

svou práci s dalšími evropskými a mezinárodními institucemi a organizacemi jako je ECB, 

OECD, OSN, MMF, ILO, WHO a Světová banka. Data jsou získávána z portálu ČSÚ. 

Ukázka dat indikátoru viz Obr. č. 7 – Příklad indikátorů databáze Eurostat [2].  

Popis metadat datové kostky Eurostat včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  12 - Popis metadat datové kostky Eurostat [zdroj: vlastní]. 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/uapmodelprint.php
http://gis.kr-karlovarsky.cz/uapmodelprint.php
http://www.eurostat.eu/
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Obr. č. 7 – Příklad indikátorů databáze Eurostat [2]. 

1.9.12. Datová kostka Sociální služby 

Zdrojem dat pro datovou kostku Sociální služby je Statistická ročenka ČSÚ 

pro Karlovarský kraj. Zde se nachází data převzatá z MPSV. 

Popis metadat datové kostky Sociální služby včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  13 - Popis metadat datové kostky Sociální služby [zdroj: 

vlastní].31  

1.9.13. Datová kostka Nezaměstnanost 

Zdrojem pro datovou kostku budou nejaktuálnější data z portálu MPSV za jednotlivé 

okresy, kraje (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004 

nebo http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz). 

Historicky byla evidována data od roku 2004 z důvodu změn v metodice. 

Popis metadat datové kostky Nezaměstnanost včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  14 - Popis metadat datové kostky Nezaměstnanost [zdroj: 

vlastní]. 

1.9.14. Datová kostka Mzdy podnikatelská sféra 

Datový zdroj čerpá data z registrů portálu MPSV za kraj. Popis vstupních dat ve formátu 

xml nebo xls je na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kar. 

Popis metadat datové kostky Mzdy podnikatelská sféra včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, 

atributů a hierarchie viz Příloha č.  15 - Popis metadat datové kostky Mzdy podnikatelská 

sféra [zdroj: vlastní]. 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kar


Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

2015  19 

1.9.15. Datová kostka Mzdy nepodnikatelská sféra 

Datový zdroj čerpá data z registrů portálu MPSV za kraj. Popis vstupních dat ve formátu 

xml nebo xls je na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kar. 

Popis metadat datové kostky Mzdy nepodnikatelská sféra včetně dimenzí, ukazatelů, 

měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  16 - Popis metadat datové kostky Mzdy 

nepodnikatelská sféra [zdroj: vlastní]. 

1.9.16. Datová kostka Přímé zahraniční investice – příliv 

Údaje o tocích přímých zahraničních investic (předběžné) jsou zveřejňovány čtvrtletně 

v kumulované formě v termínu T+65 (tj. 65 dnů po konci sledovaného období). Definitivní 

(revidované) údaje o tocích a stavech přímých investic se sestavují na základě údajů 

z ročního šetření o přímých investicích, které probíhá s ohledem na možnosti respondentů 

v období 6 - 9 měsíců po konci sledovaného období. Údaje za stavy přímých investic 

v podrobném odvětvovém a teritoriálním členění jsou publikovány na adrese: 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/ 

Popis metadat datové kostky Přímé zahraniční investice – příliv včetně dimenzí, ukazatelů, 

měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  17- Popis metadat datové kostky Přímé 

zahraniční investice – příliv [zdroj: vlastní]. 

1.9.17. Datová kostka Přímé zahraniční investice – odliv 

Údaje o tocích přímých zahraničních investic (předběžné) jsou zveřejňovány čtvrtletně 

v kumulované formě v termínu T+65 (tj. 65 dnů po konci sledovaného období). Definitivní 

(revidované) údaje o tocích a stavech přímých investic se sestavují na základě údajů 

z ročního šetření o přímých investicích, které probíhá s ohledem na možnosti respondentů 

v období 6 - 9 měsíců po konci sledovaného období. Údaje za stavy přímých investic 

v podrobném odvětvovém a teritoriálním členění jsou publikovány na adrese: 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/ 

Popis metadat datové kostky Přímé zahraniční investice – odliv včetně dimenzí, ukazatelů, 

měřítek, atributů a hierarchie viz Příloha č.  18 - Popis metadat datové kostky Přímé 

zahraniční investice – odliv [zdroj: vlastní]. 

1.10. Tržiště Ekonomika úřadu  

Pro tržiště Ekonomiku úřadu jsou v datovém skladu k dispozici datové kostky Příjmy 

a výdaje (Obraty), Doklady, Rozvaha 2010, Rozvaha, Hlavní kniha, Pohledávky 

a závazky, Výkaz zisků a ztrát, Analýza nákladů a Cash flow. 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kar
http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/
http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/
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1.10.1. Datové zdroje stávajících datových tržišť 

Primárním datovým zdrojem Tržiště Ekonomika úřadu je IS GINIS. Umožňuje čerpat data 

o stavech a zápisech rozpočtu a účetnictví a k nim připojené informace.  

1.10.2. Číselníky tržiště Ekonomika úřadu 

Globální číselníky tržiště Ekonomika úřadu přebírá data z modulu Administrace rozvrhu, 

dále jen ADR IS GINIS, který je na krajském úřadu používán k administraci členů 

a hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, ORJ, ORG. 

1.10.3. Metodika zpracování datového zdroje rozpočtu a čerpání kraje 

Pro rozpočet jsou stavy a zápisy přebírány ze všech sledovaných druhů dokladů, 

dále jen DRD, ale pouze z příjmových a výdajových účtů. Metodiku zpracování 

požadované oblasti popisuje následující schéma viz Obr. č. 8 – Metodika zpracování 

datového zdroje rozpočtu a čerpání kraje [2]. 

Datové zdroje Datový sklad  

Datová tržiště 
(Analytická databáze)

Prezentační vrstva

GINIS:
Stavy a pohyby 

na účtech příjmů 
a výdajů přes 

všechny sledované 
DRD

Rozpočet:

· Obraty

· Doklady 

· Rozvaha

· Rozvaha 2010

· Výkaz zisků a ztrát 2010

· Analýza nákladů 

ADR – Globální 
číselníky

ETL

Interní prezentační vrstva:
Reporting Services

Čtení 
dat

Externí prezentační vrstva:
· Kostka Příjmy 
· Výdaje dle kapitol

Metadata

 

Obr. č. 8 – Metodika zpracování datového zdroje rozpočtu a čerpání kraje [2]. 

Datový sklad se načítá 1x denně, vždy v noci. Data jsou vzhledem k velkému objemu dat 

z větší části načítány přírůstkově, popisná data dimenzí jsou aktualizována kompletně.  

1.10.4. Metodika zpracování datového zdroje účetnictví 

Pro účetnictví jsou stavy a zápisy přebírány z DRD 0 – účtování a 1 – počáteční stav, 

přes všechny účty účtového rozvrhu. Tato data jsou využita k pokrytí požadavků jako 

Obratová předvaha, Přijaté zálohy na dotace, Pohledávky, Závazky, Dluhová služba atd. 

Metodiku zpracování požadované oblasti popisuje následující schéma viz Obr. č. 9 – 

Metodika zpracování datového zdroje účetnictví kraje [2]. 
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Datové zdroje Datový sklad  

Datová tržiště 
(Analytická databáze)

Prezentační vrstva

GINIS:
Stavy a pohyby 
na všech účtech 
rozvrhu, DRD 0,1

Účetnictví:
· Hlavní kniha
· Pohledávky a závazky

ADR – Globální 
číselníky

ETL

Interní prezentační vrstva:
Reporting Services:

· Pohledávky, závazky
· přijaté a poskytnuté 

dotace
· Přímé náklady, výnosy
· dluhová služba

Čtení 
dat

Metadata

 

Obr. č. 9 – Metodika zpracování datového zdroje účetnictví kraje [2]. 

Datový sklad se načítá 1x denně, vždy v noci. Data jsou vzhledem k velkému objemu dat 

z větší části načítány přírůstkově, popisná data dimenzí jsou aktualizována kompletně. 

1.10.5. Datová kostka Příjmy a výdaje (Obraty) 

Datová kostka Příjmy a výdaje (Obraty) obsahuje data o stavech a obratech, schválení 

úprav, rezervace a čerpání rozpočtu, umožňuje data analyzovat dle rozpočtové skladby. 

Obrat vyjadřuje sumu pohybů za časové období, stav vyjadřuje stav rozpočtového konta 

k zvolenému časovému řezu. 

Popis metadat datové kostky Příjmy a výdaje (Obraty) včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, 

atributů a hierarchie viz Příloha č.  19 - Popis metadat datové kostky Příjmy a výdaje 

(Obraty) [zdroj: vlastní]. 

1.10.6. Datová kostka Doklady 

Datová kostka Doklady rozšiřuje kostku Příjmy a výdaje navíc o dimenzi dokladů (a jejich 

pohybů). Umožňuje analyzovat až do úrovně jednotlivých rozpočtových dokladů. 

Popis metadat datové kostky Doklady včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  20 - Popis metadat datové kostky Doklady [zdroj: vlastní]. 

1.10.7. Datová kostka Rozvaha  

Datová kostka Rozvaha umožňuje analýzu stavů rozvahových účtů dle členění výkazu. 

Vychází ze stavů účetnictví v datovém zdroji IS GINIS, kde řádky tvoří jednotlivé stavy 

SUAU. Dimenze výkazu je připravena dle legislativy. Problematika je složitější v tom, 
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že v roce 2010 vstoupila v platnost reforma, která zavedla novou podobu výkazu, která je 

metodicky neslučitelná s předchozí. Z těchto důvodů byly realizovány dvě datové kostky, 

a to datová kostka Rozvaha – dle struktury výkazu do roku 2009 včetně a datová kostka 

Rozvaha 2010 – dle struktury výkazu od roku 2010. 

Popis metadat datové kostky Rozvaha včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  21 - Popis metadat datové kostky Rozvaha [zdroj: vlastní].  

1.10.8. Datová kostka Rozvaha a datová kostka Rozvaha 2010 

Datová kostka Rozvaha a datová kostka Rozvaha 2010 umožňuje analýzu stavů 

rozvahových účtů dle členění výkazu Rozvaha. Vychází ze stavů účetnictví v datovém 

zdroji IS GINIS, kde řádky tvoří jednotlivé stavy SUAU. Dimenze výkazu je připravena 

dle legislativy. Problematika je složitější v tom, že v roce 2010 vstoupila v platnost 

reforma, která zavedla novou podobu výkazu, která je metodicky neslučitelná s předchozí. 

Z těchto důvodů byly realizovány dvě datové kostky, a to datová kostka Rozvaha – dle 

struktury výkazu do roku 2009 včetně a datová kostka Rozvaha 2010 – dle struktury 

výkazu od roku 2010. 

Popis metadat datové kostky Rozvaha včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  21 - Popis metadat datové kostky Rozvaha [zdroj: vlastní]. 

a popis metadat datové kostky Rozvaha 2010 včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  22 - Popis metadat datové kostky Rozvaha 2010 [zdroj: vlastní]. 

1.10.9. Datová kostka Výkaz zisků a ztrát a datová kostka Výkaz zisků 

a ztrát 2010 

Datová kostka Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka) umožňuje analýzu stavů výsledkových 

účtů dle členění výkazu. Vychází ze stavů účetnictví a řádky tvoří jednotlivé stavy SUAU. 

Dimenze výkazu je připravena dle legislativy. Problematika je složitější v tom, že v roce 

2010 vstoupila v platnost reforma, která zavedla novou podobu výkazu, která je metodicky 

neslučitelná s předchozí a z tohoto důvodu byly realizovány dvě datové kostky, a to datová 

kostka Výkaz zisků a ztrát dle struktury výkazu do roku 2009 včetně a datová kostka 

Výkaz zisků a ztrát 2010. 

Popis metadat datové kostky Výkaz zisků a ztrát není k dispozici a popis metadat datové 

kostky Výkaz zisků a ztrát 2010 včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů a hierarchie 

viz Příloha č.  23 - Popis metadat datové kostky Výkaz zisků a ztrát 2010 [zdroj: vlastní]. 

1.10.10. Datová kostka Analýza nákladů 

Datová kostka Analýza nákladů vychází z rozúčtovaných dat modulem Rozúčtování 

nákladů dle metodiky Nákladového účetnictví, dále jen RON. RON umožňuje zjistit 

náklady na procesy úřadu, které byly získány nepřímou cestou pomocí techniky Activity 

Based Costing, dále jen ABC. Analyzovat tak lze procesy, organizační jednotky, vývoj 
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v čase, ORG atp. Řádky tvoří jednotlivé stavy SUAU. Dimenze výkazu je určena 

strukturou účetní věty. Data lze fyzicky načíst po provedení rozúčtování dle nastavení 

modulu RON. Rozúčtování nákladů probíhá 1x měsíčně, vždy v noci, tzn. 1x měsíčně 

je zprocesována datová kostka Analýza nákladů. 

Popis metadat datové kostky Analýza nákladů včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  24 - Popis metadat datové kostky Analýza nákladů [zdroj: 

vlastní]. 

1.10.11. Datová kostka Hlavní kniha 

Datová kostka Hlavní kniha je hlavní datová báze oblasti účetnictví kraje. Obsahuje stavy, 

obraty na všech účtech účtového rozvrhu a umožňuje analyzovat až do úrovně jednotlivých 

účetních dokladů přes všechna slova účetní věty.  

Z datového zdroje IS GINIS jsou načítány stavy a zápisy účetnictví a k nim připojené 

informace. Stavy a zápisy jsou pro účetnictví přebírány z DRD, a to 0 – účtování a 1 –

 počáteční stav, přes všechny účty účtového rozvrhu, tj. rozvahové, výsledkové 

i podrozvahové účty. Jde zřejmě o nejrozsáhlejší datovou kostku co do obsahu dat 

a možnosti analýz. 

Popis metadat datové kostky Hlavní kniha včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  25 - Popis metadat datové kostky Hlavní kniha [zdroj: vlastní]. 

1.10.12. Datová kostka Pohledávky a závazky  

Datová kostka Pohledávky a závazky nabízí možnosti multikriteriální analýzy dat 

pohledávek a závazků dle druhu pohledávky/závazku, kategorie splatnosti 

(30/60/90/180/360 dní po splatnosti), organizační jednotky, externího subjektu, ORG, UZ 

atp. Vychází z datové kostky Hlavní kniha, kde řádky tvoří jednotlivé zápisy 

na pohledávkových a závazkových (a dalších definovaných) účtech. Do datové kostky 

tak jsou načítány pouze řádky dle následujícího omezení: 

 pouze DRD=0 – tedy účtováno (nejsou tedy započítávány druhy dokladu (DRD) 1 -

počáteční stav atd.), 

 přes všechna účetní období, 

 pouze vyjmenované účty pro saldo pohledávek a závazků, 

 nutnou podmínkou je, aby pohledávky, závazky a úhrady pohledávek a závazků 

byly účtovány jednotlivě (nikoliv souhrnným dokladem). 

Pro každý řádek jsou dotaženy z agendového dokladu další důležité údaje (např. variabilní 

symbol a především datum splatnosti nebo datum úhrady). 

V datové kostce jsou 3 časové dimenze, a to:  
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 datum splatnosti – je u řádků ke splatnosti (tzn. předpisy jako KDF, KOF, POU, 

PRE, DDP…), 

 datum úhrady – je u úhradových řádků (tzn. především BUC a POK), 

 datum případu – účetní datum - je u všech řádků.  

Popis metadat datové kostky Pohledávky a závazky včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, 

atributů a hierarchie viz Příloha č.  26 - Popis metadat datové kostky Pohledávky a závazky 

[zdroj: vlastní]. 

1.10.13. Datová kostka Cash flow 

Obsahem datové kostky Cash flow jsou data ekonomického informačního systému 

IS GINIS sestavená na základě potřeb evidence a výpočtu cash flow, které umožňují 

základní predikce dlouhodobých příjmů a výdajů. Datová kostka Cash flow je určena 

pro interní potřeby.  

Z datové kostky Příjmy a výdaje byly exportovány datové podklady - příjmy dle tříd, 

výdaje dle kapitol, financování a fondy, dalším ze zdrojů byl rozpočtový výhled 

a informace o úvěrech. Na základě uvedených datových zdrojů vznikla první hrubá podoba 

Cash flow. Kompletní hrubá podoba Cash flow byla exportována do Microsoft Excel 

k manuálním korekcím. Po provedení úprav se soubor stal datovým zdrojem 

pro zprocesování datové kostky Cash flow. 

Datový sklad se načítá 1x za čtvrtletí, vždy v noci. Data jsou procesována přírůstkovým 

způsobem.  

Popis metadat datové kostky Cash flow není vytvořen. 

1.11. Tržiště Majetek  

Pro tržiště Majetek je v datovém skladu k dispozici datová kostka Evidence majetku. 

1.11.1. Datové zdroje datového tržiště 

Primárním datovým zdrojem Tržiště Majetek je IS GINIS.  

1.11.2. Datová kostka Evidence majetku 

Datová kostka Evidence majetku vznikla načtením dat modulu Majetek IS GINIS 

a registrů do datového skladu, kde byla vyčištěna a spojena. Na základě vzniklého 

datového skladu byla datová kostka Evidence majetku procesována. Datová kostka 

Evidence majetku umožňuje analýzu dat o interním majetku kraje, tzn. o počtech, stavech 

atd., včetně generování přehledů o stavech majetku dle druhů, kategorií, lokalitách 

odpovědných osobách apod. 
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Datový sklad se načítá 1x denně, vždy v noci. Data jsou při procesování vždy kompletně 

aktualizována.  

Popis metadat datové kostky Evidence majetku včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, 

atributů a hierarchie viz Příloha č.  27 - Popis metadat datové kostky Evidence majetku 

[zdroj: vlastní]. 

1.12. Tržiště Výkazů 

Územní samosprávné celky sestavují v termínech stanovených vyhláškou č. 449/2009 Sb. 

Finanční výkazy (rozpočtová závěrka), jedná se o Výkaz FIN 2-12M – Výkaz 

pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad 

a dobrovolných svazků měst a obcí. Datové XML dávky tohoto výkazu jsou krajem 

sehrávány a jsou zpracovány do datového tržiště Výkazů.  

1.12.1. Datová kostka FIN2-12 (Ekonomika obcí) 

Data ve formě XML dávek výkazů a registrů jsou načtena do datového skladu, kde jsou 

vyčištěna a spojena. Na základě vzniklého datového skladu je procesována datová kostka 

FIN2-12, která umožňuje analýzu dat o tomto výkazu. 

Datový sklad se načítá 1x měsíčně, vždy v noci. Data jsou procesována přírůstkovým 

způsobem.  

Popis metadat datové kostky FIN2-12 včetně dimenzí, ukazatelů, měřítek, atributů 

a hierarchie viz Příloha č.  28 - Popis metadat datové kostky FIN2-12 [zdroj: vlastní]. 

1.13. Tržiště Služby – Data Krajské správy a údržby silnic 

Datové tržiště Služby - Data Krajské správy a údržby silnic o prováděných činnostech 

na majetku kraje (silnice 2. tříd a 3. tříd, příslušné mosty, propustky atd.) a jejich následné 

napojení na mapové podklady GIS. Pro naplnění datového skladu Služby - Data Krajské 

správy a údržby silnic byl použit export datových podkladů CSV od Krajské správy 

a údržby silnic, a.s. a 602XML formulář pro ostatní dodavatele.  

1.13.1. Datová kostka Provedené práce  

Datová kostka Provedené práce vznikla na základě sehraných datových zdrojů datového skladu. 

Pro potřeby datových vrstev aplikace GIS je do datového skladu vytvořeno připojení 

(connect) přes OLE DB, kterým si GIS aplikace online přebírá potřebná jednotlivá data 

formou databázových pohledů (view).  

Datový sklad se načítá 1x měsíčně, vždy v noci. Data jsou procesována přírůstkovým 

způsobem.  

Popis metadat datové kostky Provedené práce není vytvořen. 
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1.14. Tržiště Spisová služba 

Cílem vytvoření datového tržiště Spisová služba bylo zpřístupnění dat kraje z interního 

zdroje, kterým je aplikace elektronická spisová služba Athena od firmy PilsCom, s. r. o.  

1.14.1. Datová kostka Spisová služba  

Datová kostka Spisová služba nabízí možnosti multikriteriální analýzy dat spisové služby 

dle typu písemnosti (auditní dokumentace, odvolání, platební příkaz atd.), kategorie stavu 

(Nová/Otevřená/Uzavřená/Skrytá/Odstraněná), zpracovatele (odboru, oddělení, případně 

zaměstnance) atp.  

Datový sklad se načítá 1x denně, vždy v noci.  

Popis metadat datové kostky Spisová služba není vytvořen. 

1.15. Tržiště „pro externí prezentační vrstvu“  

Tržiště „pro externí prezentační vrstvu“ bylo na základě rozhodnutí vedení kraje 

znepřístupněno, hlavním důvodem byl nedostatečný rozsah poskytovaných výstupů. 

V rámci přípravy tržiště „pro externí prezentační vrstvu“ byly navrženy pouze dva typy 

výstupů, a to Výdaje kraje podle kapitol a Příjmy rozpočtu kraje. 

1.15.1. Datová kostka Výdaje kraje podle kapitol  

Datová kostka Výdaje kraje podle kapitol byla určena pro externí prezentační vrstvu. 

Pro potřeby přípravy tržiště výdajů kraje podle kapitol byl proveden export datového 

podkladu z datové kostky Příjmy a výdaje (Microsoft Excel – Export datového podkladu 

Příjmy a výdaje). Z datové kostky Příjmy a výdaje byl exportován soubor Microsoft Excel, 

který byl určen k manuálnímu zpracování dat, zejména k přiřazení kapitol podle ORJ, 

OdPa atp. Po provedení úprav se soubor měl stát datovým zdrojem pro zprocesování 

datové kostky Výdaje kraje podle kapitol. 

Datový sklad se měl načítat 1x ročně, vždy v noci. Data měla být procesována 

přírůstkovým způsobem. Datová kostka Výdaje kraje podle kapitol, ale na základě 

rozhodnutí vedení kraje nebyla realizována. 

1.15.2. Datová kostka Příjmy rozpočtu kraje 

Oblast Příjmy rozpočtu kraje byla určena pro externí prezentační vrstvu. Pro potřeby 

přípravy tržiště příjmů kraje podle kapitol byl proveden export datového podkladu z datové 

kostky Příjmy a výdaje (Microsoft Excel – Export datového podkladu Příjmy a výdaje). 

Z datové kostky Příjmy a výdaje byl exportován soubor Microsoft Excel, který byl určen 

k manuálnímu zpracování dat. Po provedení úprav se soubor stal datovým zdrojem 

pro zprocesování datové kostky Příjmy rozpočtu kraje. 
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Datový sklad měl být načítán 1x ročně, vždy v noci. Data měla být procesována 

přírůstkovým způsobem. Datová kostka Příjmy rozpočtu kraje nebyla na základě 

rozhodnutí vedení kraje realizována. 
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Praktická část II. 

2. Analýza požadavků vybraných odborů úřadu na výstupy 

z datových skladů 

V rámci analýzy požadavků jsem zjišťovala požadavky jednotlivých odborů na Krajském 

úřadu Karlovarského kraje. Ve většině případů nebylo zástupcům dotazovaných odborů 

známo, jaká data jsou v datových skladech k dispozici a neuměli si tedy zadat konkrétní 

požadavky na výstupy z datových skladů. Na začátku sběru požadavků jsem tedy 

přistoupila k prezentaci datových skladů s jednoduchým návrhem možností využití 

datových zdrojů. Na základě těchto prezentací jsme byli schopni specifikovat jednotlivé 

požadavky, které jsem s dotčenými odbory následně upřesňovala a konzultovala 

vyhovující formu výstupů. Vedení kraje zadalo, na základě prezentace a objasnění 

možností využití datových skladů s ukázkou konkrétního návrhu výstupu, požadavky 

na výstupy, které by mohly být využity všemi, případně většinou odborů a výstupy, které 

by následně mohly být reportovány veřejnosti na externím serveru. 

2.1. Zadání výstupů z datových skladů 

Zadání výstupů vycházelo ze znalosti obsahu datových skladů a současně zájmu o určité 

konkrétní oblasti. 

2.1.1. Řešené oblasti 

Vedení kraje specifikovalo zadání požadavku na výstup v oblasti nezaměstnanosti, dále 

jen Nezaměstnanost, který by umožňoval porovnání míry nezaměstnanosti regionů, vývoj 

v čase, složení v kraji s členěním na bývalé okresy, případně obce apod. 

Požadavek na výstup sledování vyřizovaného objemu písemností na odborech úřadu, dále 

jen Spisová služba, vzešel také od vedení kraje a měl by umožnit sledování celkového 

objemu vyřizovaných písemností na úřadu s členěním na odbory, případně jednotlivé 

zpracovatele, sledování objemu vyřizovaných písemností určitého typu např. odvolání, 

platební příkazy apod., a to opět s možností členění na odbory, případně zpracovatele s tím, 

že všechny výstupy by měly umožnit výběr období. 

Dalším z požadavků vedení byly výstupy s možností sledování příjmů kraje ve vztahu 

k přerozdělování daňových příjmů, dále jen Daňové příjmy, s  možností sledovat skladbu 

příjmů ve členění na daně z příjmů právnických a fyzických osob a jejich vývoj v čase 

a v dalším výstupu pak sledování složení celkových příjmů, dále jen Příjmy skladba, 

se členěním na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace s vývojem v čase. 

Požadavky jednotlivých odborů směřovaly k vytvoření výstupů v oblasti sledování čerpání 

rozpočtu na jednotlivých odborech kraje, dále jen Výdaje, s možností výběru konkrétní 

skladby Výdajů až na úroveň výběru konkrétních položek a opět spojené s požadavkem 

možnosti sledování vývoje v čase. 
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Odbory, které mají ve své gesci příspěvkové organizace, tzv. zřizovatelské odbory, zadaly 

požadavek na výstup, který by umožňoval sledování dotací příspěvkovým organizacím, 

dále jen Dotace, ve členění na příspěvky na provoz nebo dotace na investice opět 

s možností sledování vývoje v čase. 

2.2. Analýza datových zdrojů 

V rámci analýzy datových zdrojů jsem musela ověřit na základě vytvořených datových 

tržišť, datových skladů a metadat datových kostek, jestli jsou v datových skladech 

k dispozici data, která jsou součástí požadovaných výstupů. 

2.2.1. Data pro výstup Nezaměstnanost 

Na základě obsahu datového tržiště Statistika a datové kostky Nezaměstnanost, včetně 

jejích metadat, jsem si ověřila, že požadovaná data pro výstup Nezaměstnanost 

jsou k dispozici.  

Omezením je obsah časové dimenze, která je načítána pouze v rocích a neumožňuje tedy 

sledovat vývoj nezaměstnanosti v průběhu roku, tzn., není možno sledovat sezónnost. 

Dalším z omezení je aktualizace dat z ČSÚ, kde jsou naposledy data aktualizována v roce 

2012.  

Datové tržiště Statistika, včetně datové kostky Nezaměstnanost viz Obr. č. 10 – Datová 

kostka pro výstup Nezaměstnanost [zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 10 – Datová kostka pro výstup Nezaměstnanost [zdroj: vlastní]. 

2.2.2. Data pro výstup Spisová služba 

Na základě obsahu datového tržiště Spisová služba a datové kostky Spisová služba, včetně 

jejích metadat, jsem si ověřila, že požadovaná data pro výstup Spisová služba 

jsou k dispozici.  

Datové tržiště Spisová služba, včetně datové kostky Spisová služba viz Obr. č. 11 – Datová 

kostka pro výstup Spisová služba [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 11 – Datová kostka pro výstup Spisová služba [zdroj: vlastní]. 

2.2.3. Data pro výstup Příjmy 

Na základě obsahu datového tržiště Ekonomika úřadu a datové kostky Příjmy a výdaje, 

včetně jejích metadat, jsem si ověřila, že požadovaná data pro výstup Příjmy 

jsou k dispozici.  

Data jsou načítána 1x denně z interního datového zdroje, kterým je IS GINIS a jsou tedy 

aktuální, tzn., mohou poskytnout aktuální výstup Příjmy kdykoli.  

Datové tržiště Ekonomika, včetně datové kostky Příjmy a výdaje viz Obr. č. 12 – Datová 

kostka pro výstup Příjmy [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 12 – Datová kostka pro výstup Příjmy [zdroj: vlastní]. 
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2.2.4. Data pro výstup Výdaje 

Na základě obsahu datového tržiště Ekonomika a datové kostky Příjmy a výdaje, včetně 

jejích metadat, jsem si ověřila, že požadovaná data pro výstup Výdaje, tj. čerpání rozpočtu, 

jsou k dispozici.  

Data jsou načítána 1x denně z interního datového zdroje, kterým je IS GINIS a jsou tedy 

aktuální, tzn., mohou poskytnout aktuální výstup Výdaje, tj. čerpání rozpočtu kdykoli.  

Datové tržiště Ekonomika, včetně datové kostky Příjmy a výdaje viz Obr. č. 13 – Datová 

kostka pro výstup Výdaje [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 13 – Datová kostka pro výstup Výdaje [zdroj: vlastní]. 

2.2.5. Data pro výstup Dotace 

Na základě obsahu datového tržiště Ekonomika a datové kostky Příjmy a výdaje, včetně 

jejích metadat, jsem si ověřila, že požadovaná data pro výstup Dotace, tj. čerpání příspěvku 

na provoz, dotace na investice příspěvkovým organizacím jsou k dispozici.  

Data jsou načítána 1x denně z interního datového zdroje, kterým je IS GINIS a jsou tedy 

aktuální, tzn., mohou poskytnout aktuální výstup Dotace, tj. čerpání příspěvku na provoz, 

dotace na investice příspěvkovým organizacím kdykoli.  

Omezením je neexistence datového zdroje o počtu žáků na příspěvkových organizacích 

v oblasti školství, o počtu klientů příspěvkových organizací v oblasti sociální apod. Nelze 

tedy poskytnout výstup, kterým by bylo možno sledovat čerpání příspěvku na provoz 

a dotací na investice příspěvkových organizací, které by byly přepočítané na jednoho žáka, 

případně klienta. Výstupy bude možno sledovat pouze za celou příspěvkovou organizaci. 

Datové tržiště Ekonomika, včetně datové kostky Dotace viz Obr. č. 14 – Datová kostka pro 

výstup Dotace [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 14 – Datová kostka pro výstup Dotace [zdroj: vlastní]. 
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3. Návrh a řešení výstupů 

3.1. Reporting  

Reporting je možno popsat jako činnost, která slouží k získávání a interpretaci informací, 

jež jsou požadovány pro podporu rozhodování. Základem reportingu obvykle není nic 

jiného, než dotazování se do databáze pomocí jejího standardního rozhraní.  

V rámci řešení datových skladů a Business Intelligence se nám nabízí rozdílné situace 

z pohledu množství potřebných dat, rychlosti rozhodovacího procesu a potřeby plánování. 

Všechny tyto situace mají společnou vlastnost, kterou je rychle a správně rozhodnout, 

aniž bychom znali celý proces Business Intelligence. Důležitý je pro nás až validní 

výsledek. Reportingem je možno nazvat právě tento poslední stupeň celého procesu. 

Prostřednictvím reportingu získá oprávněná osoba informace ve formě, která je mu 

graficky příjemná, funkcionálně dostatečná a snadno obslužná, tzn. uživatelsky příjemná. 

Cílem je nezahlcovat uživatele úkony, které nejsou pro získání validního výsledku 

bezpodmínečně nutné. 

Existuje více typů reportingu, které se liší způsobem vytvoření, využitím a svým přínosem.  

3.1.1. Statický reporting  

Je vhodný zejména pro vizualizaci informací standardní struktury a vzhledu s takřka 

neměnnými vstupními parametry. Hodí se dobře pro finanční výkaznictví, neměnné 

přehledy nebo automaticky pravidelně zasílané reporty e-mailem. Výhodou tohoto typu je, 

že spotřebitel informací získá informace tzv. jedním klikem.  

3.1.2. Dynamický reporting  

Dynamický reporting je podobný statickému reportingu, s tím rozdílem, že uživatel může 

ovlivňovat obsah a formu reportu zadáváním vstupních parametrů. Tento typ je vhodný 

pro přehledy vztahující se k předem neznámým ukazatelům např. časovým obdobím, 

kategoriím položek apod., v případě potřeby je možno částečně ovlivnit i vzhled a formu 

samotného reportu. Výhodou dynamického reportu je přizpůsobení reportu potřebám 

konkrétního uživatele.  

3.1.3. Ad hoc reporting  

V případě, kdy si uživatel nevystačí s jedním z výše uvedených typů reportů, má možnost 

si vytvořit report dle vlastních požadavků. Ad hoc reporty se hodí v situacích, kdy nelze 

předem určit obsah a formu daného reportu. Výhodou ad hoc reportů je jejich nezávislost 

na vývojářích reportovacích systémů, tzn., že si uživatel může report vytvořit sám a hlavně 

má možnost vytvořit si report až ve chvíli, kdy jeho potřeba nastane, a budou známy 

všechny informace potřebné k definici reportu. 
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3.2. Možnosti návrhu reportingu 

Návrh reportingu vychází z možností interní prezentační vrstvy a požadavků na formu 

a obsah výstupů. Interní prezentační vrstva se skládá ze čtyř základních komponent: 

 Interní webový portál Microsoft SharePoint Server 2010,  

 Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, 

 Nástroje multidimenzionální analýzy, 

 Performance Point Services (dříve Performance Point Server 2007). 

3.3. Interní webový portál Microsoft SharePoint Server 

Interní webový portál zpřístupňuje koncové výstupy reportingu a umožňuje analýzu dat. 

Je realizován na platformě Microsoft SharePoint Server.  

Pro konkrétní skupinu uživatelů je předdefinován samostatný obsah dostupných reportů, 

jejich parametrizace a rozložení na obrazovce. Cílem je přehledná a rychlá navigace 

v datech při realizaci a sledování výkonnosti procesů, za kterou odpovídá daná skupina 

uživatelů. Z pohledu publikování a sdílení výstupů datového skladu SharePoint Server 

2010 umožňuje: 

 publikovat a zobrazovat sestavy Microsoft Reporting Services přímo na portálu, 

 publikovat a zobrazit Microsoft Excel dokumenty obsahující kontingenční tabulky 

a grafy s připojením na OLAP kostky přímo na portálu, 

 vytvářet statické a interaktivní informační panely (dashboards) pomocí 

Performance Point Services, 

 ukládat reporty centrálně. 

3.3.1. Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 R2 

Prostřednictvím Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services lze vytvářet 

a publikovat customizované výstupy pro uživatele z datových skladů. RS jsou plně 

integrovány s platformou Microsoft SharePoint Server. Řešení tak umožňuje přístup 

k reportům přes webový interní analytický portál, s možností využít reporty i samostatně, 

např. formou www odkazu či integrace do www stránek jiných aplikací. 

Zdrojem dat pro reporty může být první vrstva datového skladu nebo multidimenzionální 

vrstva, tzn. datová kostka, což je preferované řešení. 

Reporty lze exportovat do formátů xls, pdf a html.  
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3.3.2. Nástroj multidimenzionální analýzy Microsoft Excel  

Pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft SQL Server 

2008 R2 Analysis Services je jedním ze základních nástrojů Microsoft Excel. Vytvořené 

analytické pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel je možno řízeně 

ukládat a sdílet na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí Microsoft 

SharePoint. Ukázka výstupu ve formě Microsoft Excel viz Obr. č. 15 – Ukázka výstupu 

Microsoft Excel [2]. 

 
Obr. č. 15 – Ukázka výstupu Microsoft Excel [2]. 

3.3.3. Nástroje multidimenzionální analýzy Manažerský datový fond 

Dalším ze základních nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek 

je speciální aplikace Manažerský datový fond, dále jen MDF, jde o nástroj pro pokročilou 

analýzu ad hoc s možnostmi exportů. Aplikace je modulem ekonomického informačního 

systému GINIS z portfolia společnosti GORDIC spol. s. r. o. Modul je určen právě 

pro prohlížení multikriteriálních datových kostek a nabízí možnost tvorby libovolného 

(ad hoc) dotazu. Výsledný pohled lze uložit jen pro daného uživatele, nebo publikovat 
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manažerům, exportovat do Microsoft Excel atp. Ukázka výstupu z MDF viz Obr. č. 16 – 

Ukázka výstupu z MDF (rozpadový graf) [2]. 

 
Obr. č. 16 – Ukázka výstupu z MDF (rozpadový graf) [2]. 

 

3.3.4. Microsoft SharePoint Server 2010 – Performance Point Services 

Performance Point Services, které jsou součástí Microsoft SharePoint Serveru 2010 slouží 

k definování a vizualizaci plnění tzv. klíčových výkonnostních indikátorů, dále jen KPI 

vhodně shromážděných do tzv. Scorecard Reporty, Scorecardy atd. je možno navíc velice 

efektivně organizovat do tzv. dashboardů, což jsou karty, stránky, nástěnky, které slouží 

k zorganizování různých pohledů, reportů společně na jednu stránku. Ukázka výstupu 

z viz Obr. č. 17 – Ukázka výstupu Microsoft SharePoint Performance Point [2]. 
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Obr. č. 17 – Ukázka výstupu Microsoft SharePoint Performance Point [2]. 

3.4. Návrh výstupů Nezaměstnanost 

Na základě požadavků jednotlivých odborů a vedení úřadu jsem zvolila pro řešení výstupů 

jeden ze základních nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek 

realizovaných v Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. 

Vytvořené analytické pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem 

ukládala a sdílela v testovacím prostředí na interním analytickém portálu, který 

je realizován v prostředí Microsoft SharePoint. 

3.4.1. Kontingenční tabulka výstupu Nezaměstnanost 

Výstupy v oblasti nezaměstnanosti, které by umožňovaly porovnání míry nezaměstnanosti 

v regionech, vývoj v čase, případně rozložení nezaměstnanosti v kraji s členěním na bývalé 

okresy, případně obce apod., jsem vytvořila formou kontingenční tabulky s následnou 

vizualizací v grafech dle charakteru výstupu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Nezaměstnanost 

a požadavky sledování ukazatele míra nezaměstnanosti s možností sledování v čase. Výběr 

polí pro sestavení kontingenční tabulky viz Obr. č. 18 – Sestavení kontingenční tabulky 

pro výstup Nezaměstnanost [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 18 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Nezaměstnanost [zdroj: vlastní]. 

Na základě takto zvolených polí kontingenční tabulky Nezaměstnanost vznikl návrh 

výstupu formou kontingenční tabulky, která umožňuje výběr ukazatele, období a regionu. 

Návrh výstupu Nezaměstnanost formou kontingenční tabulky viz Obr. č. 19 – Návrh 

výstupu Nezaměstnanost formou kontingenční tabulky [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 19 – Návrh výstupu Nezaměstnanost formou kontingenční tabulky [zdroj: vlastní]. 

Datová kostka Nezaměstnanost umožňuje použití 4 ukazatelů, a to Dosažitelní uchazeči - 

celkem, Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - celkem, Míra nezaměstnanosti (%) a Volná 

místa - celkem. Výběr zvoleného ukazatele je možno řešit filtrem, případně průřezem, 

který zadavatelé zvolili jako uživatelsky příjemnější. Návrh výstupu Nezaměstnanost 

formou kontingenční tabulky s filtrem pomocí průřezu viz Obr. č. 20 – Návrh výstupu 

Nezaměstnanost formou kontingenční tabulky s filtrem pomocí průřezu [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 20 – Návrh výstupu Nezaměstnanost formou kontingenční tabulky s filtrem pomocí průřezu [zdroj: 

vlastní]. 

3.4.2. Spojnicový graf výstupu Nezaměstnanost 

Na základě zvolených filtrů, případně průřezů dle období, regionu a ukazatele 

nezaměstnanosti jsem navrhla zobrazení v grafech. V případě požadavku na výstup 

pro možnost porovnání regionů v čase pro vybraný ukazatel jsem zvolila graf spojnicový. 

Návrh výstupu Nezaměstnanost formou spojnicového grafu pro ukazatel vybraný filtrem, 

případně pomocí průřezu pro porovnání regionů v čase, viz Obr. č. 21 – Návrh výstupu 

Nezaměstnanost formou spojnicového grafu [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 21 – Návrh výstupu Nezaměstnanost formou spojnicového grafu [zdroj: vlastní]. 

3.4.3. Výsečový graf výstupu Nezaměstnanost 

Další z navržených výstupů Nezaměstnanost je výsečový graf, který umožňuje zobrazit 

rozložení vybraného ukazatele nezaměstnanosti za zvolené období ve vybraném regionu. 

Návrh výstupu Nezaměstnanost formou výsečového grafu pro vybraný ukazatel 

pro vybrané období a ve vybraném regionu viz Obr. č. 22 – Návrh výstupu Rozložení 

nezaměstnanosti formou výsečového grafu [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 22 – Návrh výstupu Rozložení nezaměstnanosti formou výsečového grafu [zdroj: vlastní]. 

3.5. Návrh výstupů Spisová služba 

Na základě požadavků vedení kraje jsem zvolila pro řešení výstupů jeden ze základních 

nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft 

SQL Server 2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. Vytvořené analytické 

pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela 

v testovacím prostředí na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí 

Microsoft SharePoint. 

3.5.1. Kontingenční tabulka výstupu Spisová služba – celkový objem 

písemností 

Návrh výstupu v oblasti spisové služby, který by umožňoval sledování celkového objemu 

vyřizovaných písemností na úřadu s členěním na odbory, případně jednotlivé zpracovatele, 

s možností výběru písemností určitého typu např. odvolání, platební příkazy apod. 

a možností výběru období, jsem vytvořila formou kontingenční tabulky s následnou 

vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Spisová služba 

a požadavky sledování ukazatele objemu vyřizovaných písemností, členění na odbory, 

případně zpracovatele, na typy písemnosti a s možností sledování v čase. Výběr polí 

pro sestavení kontingenční tabulky viz Obr. č. 23 – Sestavení kontingenční tabulky pro 

výstup Spisová služba – celkový objem písemností [zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 23 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Spisová služba – celkový objem písemností [zdroj: 

vlastní]. 

Na základě takto zvolených polí kontingenční tabulky Spisová služba – celkový objem 

písemností jsem navrhla výstup formou kontingenční tabulky, která umožňuje výběr typu 

písemnosti, období a zpracovatele. Návrh výstupu Spisová služba formou kontingenční 

tabulky viz Obr. č. 24 – Návrh výstupu Spisová služba formou kontingenční tabulky – 

celkový objem písemností [zdroj: vlastní]. Vzhledem k velkému počtu typů písemností, 

období i zpracovatelů jsem v tomto případě nepoužila možnost výběru formou průřezu, 

protože v tomto případě by výběr formou průřezu byl nepřehledný.  
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Obr. č. 24 – Návrh výstupu Spisová služba formou kontingenční tabulky – celkový objem písemností [zdroj: 

vlastní]. 

3.5.2. Sloupcový graf výstupu Spisová služba – celkový objem písemností 

Na základě zvolených filtrů dle období, typu písemnosti a zpracovatele jsem navrhla 

zobrazení v grafech. V případě požadavku na výstup pro možnost porovnání celkového 

objemu vyřizovaných písemností s členěním na zpracovatele v čase a také na obdobný 

výstup pouze pro vybraný typ písemnosti jsem zvolila graf sloupcový, který umožňuje 

navíc vizualizaci rozložení písemností dle stavu. Návrh výstupu Spisová služba formou 

sloupcového grafu pro porovnání celkového objemu vyřizovaných písemností 

nebo dle typu písemnosti vybraného filtrem se členěním na zpracovatele v čase viz Obr. č. 

25 – Návrh výstupu Spisová služba formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 25 – Návrh výstupu Spisová služba formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

3.5.3. Kontingenční tabulka výstupu Spisová služba – podíl zpracovatele 

Návrh výstupu v oblasti spisové služby, který by umožňoval sledování podílu jednotlivých 

zpracovatelů na celkovém objemu vyřizovaných písemností na úřadu s členěním 

na odbory, případně jednotlivé zpracovatele, s možností výběru písemností určitého typu 

např. odvolání, platební příkazy apod. a možností výběru období, jsem vytvořila formou 

kontingenční tabulky s následnou vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Spisová služba 

a požadavky sledování ukazatele podílu zpracovatelů na celkovém objemu vyřizovaných 

písemností, členění na odbory, případně zpracovatele, na typy písemnosti a s možností 

sledování v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky viz Obr. č. 26 – Sestavení 

kontingenční tabulky pro výstup Spisová služba – podíl na celkovém objemu písemností 

[zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 26 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Spisová služba – podíl na celkovém objemu 

písemností [zdroj: vlastní]. 

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Spisová služba – podíl na celkovém 

objemu písemností jsem navrhla výstup formou kontingenční tabulky, která umožňuje 

výběr typu písemnosti, období a zpracovatele. Návrh výstupu Spisová služba formou 

kontingenční tabulky viz Obr. č. 27 – Návrh výstupu Spisová služba formou kontingenční 

tabulky – podíl na celkovém objemu písemností [zdroj: vlastní]. Vzhledem k velkému 

počtu typů písemností, období i zpracovatelů jsem v tomto případě nepoužila možnost 

výběru formou průřezu, protože by výběr touto formou byl nepřehledný.  

 
Obr. č. 27 – Návrh výstupu Spisová služba formou kontingenční tabulky – podíl na celkovém objemu 

písemností [zdroj: vlastní]. 
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3.5.4. Plošný graf výstupu Spisová služba – podíl na celkovém objemu 

písemností 

Na základě zvolených filtrů dle typu písemnosti s možností sledování v čase pro porovnání 

podílu zpracovatelů na celkovém objemu vyřizovaných písemností jsem navrhla zobrazení 

v kombinovaném grafu. Graf umožní porovnání podílu zpracovatelů na celkovém objemu 

vyřizovaných písemností s členěním na vybraný typ písemnosti a možností sledování 

v čase. Návrh výstupu Spisová služba  - podíl zpracovatelů na celkovém objemu 

vyřizovaných písemností formou plošného grafu s možností sledování v čase viz Obr. č. 28 

– Návrh výstupu Spisová služba formou plošného grafu – podíl na celkovém objemu 

písemností [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 28 – Návrh výstupu Spisová služba formou plošného grafu – podíl na celkovém objemu písemností 

[zdroj: vlastní]. 

3.6. Návrh výstupů Příjmy 

Na základě požadavků vedení kraje jsem zvolila pro řešení výstupů jeden ze základních 

nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft 

SQL Server 2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. Vytvořené analytické 

pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela 

v testovacím prostředí na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí 

Microsoft SharePoint. 
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3.6.1. Kontingenční tabulka výstupu Daňové příjmy 

Návrh výstupu v oblasti daňových příjmů s možností sledovat skladbu příjmů ve členění 

na daně z příjmů právnických a fyzických osob a jejich vývoj v čase jsem vytvořila formou 

kontingenční tabulky s následnou vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek členění na daně z příjmů právnických a fyzických osob s možností sledování 

v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky viz Obr. č. 29 – Sestavení 

kontingenční tabulky pro výstup Daňové příjmy [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 29 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Daňové příjmy [zdroj: vlastní]. 

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Daňové příjmy jsem navrhla výstup 

formou kontingenční tabulky, která umožňuje sledování daňových příjmů v požadované 

skladbě, a to daně z příjmů právnických a daně z příjmů fyzických osob. Návrh výstupu 

Daňové příjmy formou kontingenční tabulky viz Obr. č. 30 – Návrh výstupu Daňové 

příjmy formou kontingenční tabulky[zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 30 – Návrh výstupu Daňové příjmy formou kontingenční tabulky[zdroj: vlastní]. 

3.6.2. Plošný graf výstupu Daňové příjmy 

Na základě zvolených filtrů příjmy, daňové příjmy, daně z příjmů, zisku a kapitálových 

výnosů jsem navrhla zobrazení v plošném grafu, který umožňuje sledování daňových 

příjmů v požadované skladbě, a to daně z příjmů právnických a daně z příjmů fyzických 

osob v čase. Návrh výstupu Daňové příjmy formou plošného grafu pro sledování daňových 

příjmů v požadované skladbě, a to daně z příjmů právnických a daně z příjmů fyzických 

osob v čase viz Obr. č. 31 – Návrh výstupu Daňové příjmy formou plošného grafu [zdroj: 

vlastní]. 
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Obr. č. 31 – Návrh výstupu Daňové příjmy formou plošného grafu [zdroj: vlastní]. 

3.6.3. Kontingenční tabulka výstupu Příjmy skladba 

Návrh výstupu v oblasti příjmů s možností sledovat složení celkových příjmů, dále 

jen Příjmy skladba, se členěním na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace 

s vývojem v čase jsem vytvořila formou kontingenční tabulky s následnou vizualizací 

v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek na možnost sledování skladby příjmů v čase. Výběr polí pro sestavení 

kontingenční tabulky viz Obr. č. 32 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Příjmy 

skladba [zdroj: vlastní].  



Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

2015  49 

 
Obr. č. 32 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Příjmy skladba [zdroj: vlastní]. 

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Daňové příjmy jsem navrhla výstup 

formou kontingenční tabulky, která umožňuje sledování daňových příjmů v požadované 

skladbě, a to daně z příjmů právnických a daně z příjmů fyzických osob. Návrh výstupu 

Daňové příjmy formou kontingenční tabulky viz Obr. č. 33 – Návrh výstupu Příjmy 

skladba formou kontingenční tabulky[zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 33 – Návrh výstupu Příjmy skladba formou kontingenční tabulky[zdroj: vlastní]. 

3.6.4. Sloupcový graf výstupu Příjmy skladba 

Na základě zvoleného filtru příjmy jsem navrhla zobrazení ve sloupcovém grafu, který 

umožňuje sledování skladby celkových příjmů v čase. Návrh výstupu Příjmy skladba 

formou sloupcového grafu pro sledování skladby celkových příjmů a vývoj v čase viz Obr. 

č. 34 – Návrh výstupu Příjmy skladba formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 34 – Návrh výstupu Příjmy skladba formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

3.7. Návrh výstupů Výdaje 

Na základě požadavků vedení kraje jsem zvolila pro řešení výstupů jeden ze základních 

nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft 

SQL Server 2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. Vytvořené analytické 

pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela 

v testovacím prostředí na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí 

Microsoft SharePoint. 

3.7.1. Kontingenční tabulka výstupu Výdaje kraje 

Návrh výstupu v oblasti výdajů, dále jen Výdaje kraje, s  možností sledovat čerpání 

rozpočtu v porovnání se schváleným rozpočtem za všechny odbory v čase jsem vytvořila 

formou kontingenční tabulky s následnou vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek sledování výdajů za všechny odbory ve vztahu ke schválenému rozpočtu 

v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky výstupu Výdaje kraje viz Obr. č. 35 

– Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Výdaje kraje [zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 35 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Výdaje kraje [zdroj: vlastní]. 

  

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Výdaje kraje jsem navrhla výstup formou 

kontingenční tabulky, která umožňuje sledování výdajů v požadované skladbě, a to čerpání 

rozpočtu ve vztahu ke schválenému rozpočtu za všechny odbory. Návrh výstupu Výdaje 

kraje formou kontingenční tabulky viz Obr. č. 36 – Návrh výstupu Výdaje kraje formou 

kontingenční tabulky [zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 36 – Návrh výstupu Výdaje kraje formou kontingenční tabulky [zdroj: vlastní]. 

3.7.2. Plošný graf výstupu Výdaje kraje 

Na základě zvolených filtrů výdaje, výdaje kraje – odbory KÚ, čerpáno a rozpočet 

schválený jsem navrhla zobrazení v plošném grafu, který umožňuje sledování čerpání 

rozpočtu ve vztahu ke schválenému rozpočtu za všechny odbory v čase. Návrh výstupu 

Výdaje kraje formou plošného grafu pro sledování čerpání rozpočtu ve vztahu 

ke schválenému rozpočtu za všechny odbory viz Obr. č. 37 – Návrh výstupu Výdaje kraje 

formou plošného grafu [zdroj: vlastní]. 
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Obr. č. 37 – Návrh výstupu Výdaje kraje formou plošného grafu [zdroj: vlastní]. 

3.7.3. Kontingenční tabulka a plošný graf výstupu Výdaje odboru 

Návrh výstupu v oblasti výdajů, dále jen Výdaje odboru, s  možností sledovat čerpání 

rozpočtu v porovnání se schváleným rozpočtem za konkrétní vybraný odbor v čase jsem 

vytvořila formou kontingenční tabulky s vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek sledování výdajů za jednotlivých odborech kraje ve vztahu ke schválenému 

rozpočtu v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky je shodný s výběrem 

pro výstup Výdaje kraje viz Obr. č. 35 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Výdaje 

kraje [zdroj: vlastní].  

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Výdaje kraje a na základě zvolených filtrů 

výdaje, výdaje kraje – odbory KÚ, konkrétní odbor, čerpáno a rozpočet schválený jsem 

navrhla zobrazení v kombinovaném grafu, který umožňuje sledování čerpání rozpočtu 

ve vztahu ke schválenému rozpočtu za konkrétní vybraný odbor v čase. Návrh výstupu 

Výdaje odboru formou kontingenční tabulky, včetně zobrazení formou kombinovaného 

grafu viz Obr. č. 38 – Návrh výstupu Výdaje odboru formou kontingenční tabulky a 

kombinovaného grafu [zdroj: vlastní].  
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Obr. č. 38 – Návrh výstupu Výdaje odboru formou kontingenční tabulky a kombinovaného grafu [zdroj: 

vlastní]. 

3.7.4. Kontingenční tabulka výstupu Výdaje kraje položkově 

Návrh výstupu v oblasti výdajů, dále jen Výdaje kraje položkově, s  možností sledovat 

čerpání rozpočtu za kraj (odbory), případně za jednotlivé odbory kraje s možností výběru 

konkrétní skladby výdajů, tj. dle úrovně výběru konkrétních položek s požadavkem 

možnosti sledování vývoje v čase, jsem vytvořila formou kontingenční tabulky s následnou 

vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek sledování výdajů za všechny odbory s možností výběru úrovně sledovaných 

položek výdajů v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky výstupu Výdaje 

kraje viz Obr. č. 39 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Výdaje kraje položkově 

[zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 39 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Výdaje kraje položkově [zdroj: vlastní]. 
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Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Výdaje kraje jsem navrhla výstup formou 

kontingenční tabulky, která umožňuje sledování výdajů v požadované skladbě, a to 

s možností výběru úrovně sledované položky čerpání rozpočtu za všechny odbory. Návrh 

výstupu Výdaje kraje položkově formou kontingenční tabulky viz Obr. č. 40 – Návrh 

výstupu Výdaje kraje položkově formou kontingenční tabulky [zdroj: vlastní].  

 

 
Obr. č. 40 – Návrh výstupu Výdaje kraje položkově formou kontingenční tabulky [zdroj: vlastní]. 

3.7.5. Sloupcový graf výstupu Výdaje kraje položkově 

Na základě zvolených filtrů výdaje, výdaje kraje – odbory KÚ, čerpáno a položky výdajů 

jsem navrhla zobrazení ve sloupcovém grafu, který umožňuje sledování čerpání rozpočtu 

podle zvolené úrovně sledované položky čerpání za všechny odbory v čase. Návrh výstupu 

Výdaje kraje položkově formou sloupcového grafu pro sledování čerpání rozpočtu podle 

zvolené úrovně sledované položky za všechny odbory viz Obr. č. 41 – Návrh výstupu 

Výdaje kraje položkově formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 41 – Návrh výstupu Výdaje kraje položkově formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 
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3.8. Návrh výstupů Dotace 

Na základě požadavků vedení kraje jsem zvolila pro řešení výstupů jeden ze základních 

nástrojů pro analýzu multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft 

SQL Server 2008 R2 Analysis Services, a to Microsoft Excel. Vytvořené analytické 

pohledy do datových kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela 

v testovacím prostředí na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí 

Microsoft SharePoint. 

3.8.1. Kontingenční tabulka výstupu Dotace  

Návrh výstupu v oblasti dotací příspěvkovým organizacím, dále jen Dotace, které mají 

v gesci zřizovatelské odbory ve členění na příspěvky na provoz, nebo dotace na investice 

s možností sledování vývoje v čase, jsem vytvořila formou kontingenční tabulky 

s následnou vizualizací v grafu. Pro vlastní návrh výstupu jsem zvolila oblast školství, 

kde má kraj nejvíce zřizovaných organizací s tím, že by návrh mohl být dále aplikován 

pro oblast sociálních služeb apod. 

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek sledování dotací dle druhu, tj. příspěvku na provoz nebo dotace na investice 

za všechny zřizované organizace v dané gescí zřizovatelského odboru s možností sledování 

vývoje v čase. Výběr polí pro sestavení kontingenční tabulky výstupu Dotace školství 

viz Obr. č. 42 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Dotace školství [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 42 – Sestavení kontingenční tabulky pro výstup Dotace školství [zdroj: vlastní]. 

Na základě zvolených polí kontingenční tabulky Dotace školství jsem navrhla výstup 

formou kontingenční tabulky, která umožňuje sledování dotací ve členění na příspěvky 

na provoz nebo dotace na investice s možností sledování vývoje v čase za všechny 
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příspěvkové organizace v gesci odboru školství. Návrh výstupu Dotace školství formou 

kontingenční tabulky viz Obr. č. 43 – Návrh kontingenční tabulky pro výstup Dotace 

školství [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 43 – Návrh kontingenční tabulky pro výstup Dotace školství [zdroj: vlastní]. 

3.8.2. Sloupcový graf výstupu Dotace školství 

Na základě zvolených filtrů druh výdajů, skupina účelových znaků, subjekt a čerpáno jsem 

navrhla zobrazení ve sloupcovém grafu, který umožňuje sledování čerpání dotací 

ve členění na provozní příspěvek nebo dotace na investice za příspěvkové organizace 

v gesci odboru školství v čase. Návrh výstupu Dotace školství formou sloupcového grafu 

pro sledování dotací dle druhu za příspěvkové organizace v čase viz Obr. č. 44 – Návrh 

výstupu Dotace školství formou sloupcového [zdroj: vlastní].  

 
Obr. č. 44 – Návrh výstupu Dotace školství formou sloupcového [zdroj: vlastní]. 



Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

2015  58 

3.8.3. Kontingenční tabulka a sloupcový graf výstupu Dotace škola 

Návrh výstupu v oblasti dotací dané příspěvkové organizace v gesci odboru školství, 

dále jen Dotace škola, s  možností sledovat čerpání dotací ve členění na provozní příspěvek 

nebo dotace na investice pro konkrétní vybranou školu v čase, jsem vytvořila formou 

kontingenční tabulky s vizualizací v grafu.  

Kontingenční tabulku jsem sestavila s ohledem na obsah datové kostky Příjmy a výdaje 

a požadavek sledování dotací dle druhu, tj. příspěvku na provoz nebo dotace na investice 

za vybranou příspěvkovou organizaci s možností sledování vývoje v čase. Výběr polí 

pro sestavení kontingenční tabulky výstupu Dotace škola viz Obr. č. 42 – Sestavení 

kontingenční tabulky pro výstup Dotace školství [zdroj: vlastní]. 

Na základě zvolených filtrů druh výdajů, skupina účelových znaků, vybraný subjekt 

a čerpáno jsem navrhla zobrazení ve sloupcovém grafu, který umožňuje sledování čerpání 

dotací ve členění na provozní příspěvek nebo dotace na investice za vybranou 

příspěvkovou organizace v gesci odboru školství v čase. Návrh výstupu Dotace škola 

formou sloupcového grafu pro sledování dotací dle druhu za vybranou příspěvkovou 

organizaci v čase viz Obr. č. 45 – Návrh výstupu Dotace škola formou kontingenční 

tabulky a sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 45 – Návrh výstupu Dotace škola formou kontingenční tabulky a sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

 

3.8.4. Tabulka výstupu Dotace na žáka 

Návrh výstupu v oblasti dotací příspěvkovým organizacím, dále jen Dotace na žáka, 

které má v gesci zřizovatelský odbor ve členění na příspěvky na provoz nebo dotace 

na investice, s rozšířením požadavku na přepočtení dotací na žáka příspěvkové organizace 

s možností sledování vývoje v čase, jsem vytvořila formou tabulky s následnou vizualizací 

v grafu. Pro vlastní návrh výstupu jsem musela vytvořit další tabulku s počtem žáků 

jednotlivých příspěvkových organizací, protože tento datový zdroj není v datových 

skladech kraje k dispozici. Poskytnutý zdroj také neobsahoval počty žáků všech 

příspěvkových organizací dané oblasti, kterou bylo školství, proto je navrhovaný výstup 
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připraven jen nad částí příspěvkových organizací a pro případné další využití by bylo nutné 

zajistit datový zdroj o počtu žáků na všech příspěvkových organizacích v oblasti školství. 

Tabulka jako vstupní datový zdroj pro přepočet zvoleného druhu dotace přepočtené 

na žáka v čase viz Obr. č. 46 - Datový zdroj o počtu žáků formou tabulky [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 46 - Datový zdroj o počtu žáků formou tabulky [zdroj: vlastní]. 

Do nově vzniklé tabulky Dotace na žáka jsem použila z již vytvořené kontingenční tabulky 

výstupu Dotace školství výši čerpání vybrané dotace dané příspěvkové organizace 

dle období a dělila ji počtem žáků dané příspěvkové organizace dle období, tím vznikla 

tabulka požadovaných údajů o vybrané dotaci přepočtené na žáka. Nově vzniklá tabulka 

Dotace na žáka viz Obr. č. 47 – Návrh výstupu Dotace na žáka formou tabulky [zdroj: 

vlastní]. 

 
Obr. č. 47 – Návrh výstupu Dotace na žáka formou tabulky [zdroj: vlastní]. 
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3.8.5. Sloupcový graf výstupu Dotace na žáka 

Na základě zvoleného filtru druh výdajů v kontingenční tabulce Dotace školství 

se v tabulce Dotace na žáka přepočítává čerpání vybraného druhu dotace příspěvkovými 

organizacemi v oblasti školství na žáka. Z tabulky Dotace na žáka jsem vytvořila návrh 

výstupu Dotace na žáka formou sloupcového grafu pro sledování dotací dle druhu 

za příspěvkové organizace přepočítané na žáka v čase viz Obr. č. 48 – Návrh výstupu 

Dotace na žáka formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

 
Obr. č. 48 – Návrh výstupu Dotace na žáka formou sloupcového grafu [zdroj: vlastní]. 

Navrhované výstupy by bylo možno aplikovat i v dalších oblastech, kde dochází 

k poskytování dotací příspěvkovým organizacím. V případě oblasti sociálních služeb 

by bylo možno realizovat přepočet na klienta, ale i zde by bylo nutnou podmínkou vytvořit 

a udržovat datový zdroj, který by obsahoval počty klientů jednotlivých příspěvkových 

organizací. 
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4. Srovnání navržených výstupů s řešením v jiných krajských 

úřadech 

Srovnání navržených výstupů s řešením v jiných krajích jsem směřovala hlavně do oblasti 

využívání dalších datových zdrojů a tím možnosti poskytnout komplexní výstupy, tvorbu 

a formu publikace výstupů pro veřejnost, aplikace výstupů do úřadu, využívání výstupů 

vedením kraje, případně řadovými zaměstnanci.  

Při sběru podkladů pro srovnání poskytovaných výstupů jsem se zaměřila na množství 

vytvořených analytických kostek, množství reportů, další vybudovaná datová tržiště a další 

formy vizualizací výstupů. 

Pro srovnání jsem si vybrala dva kraje, a to Kraj Moravskoslezský a Kraj Vysočina. 

Oba kraje mají datové sklady již vybudované a pokračují v jejich dalším rozšiřování, 

ať už co se týká využívání dalších datových zdrojů, tak možnosti využití dalším portfoliem 

uživatelů. 

4.1. Srovnání výstupů z datových skladů pro veřejnost v jiných 

krajích 

4.1.1. Výstupy z datových skladů Kraje Vysočina pro veřejnost  

Kraj Vysočina na svém krajské webu http://www.kr-vysocina.cz/ publikuje mimo jiné 

výstupy v oblasti hospodaření, které jsou vytvořeny z datových skladů Kraje Vysočina, 

viz Příloha č.  29 - Výstup pro veřejnost v oblasti Rozpočtu a hospodaření Kraje Vysočina 

[3]. Uvedený výstup umožňuje návštěvníkům webu rozkliknout až na detailní záznam 

jak konkrétní část příjmů, výdajů ve zvoleném roce, tak sledování v čase, tj. od roku 2010.  

Další z výstupů pro veřejnost poskytuje náhled na přehled uzavřených smluv, viz Obr. č. 

49 – Náhled do přehledu smluv Kraje Vysočina [3]. a v případě zájmu je možno získat 

detailní náhled konkrétní anonymizované smlouvy viz Příloha č.  30 - Náhled konkrétní 

smlouvy Kraje Vysočina [3]. V neposlední řadě je možno získat údaje o související veřejné 

zakázce ke smlouvě viz Obr. č. 50 – Náhled veřejných zakázek ke smlouvě Kraje Vysočina 

[3]. 

 
Obr. č. 49 – Náhled do přehledu smluv Kraje Vysočina [3]. 

http://www.kr-vysocina.cz/
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Obr. č. 50 – Náhled veřejných zakázek ke smlouvě Kraje Vysočina [3]. 

 

Jedním z dalších výstupů pro veřejnost na Kraji Vysočina je výstup, který umožňuje 

sledovat nezaměstnanost. Výstup je v tomto případě omezen na Kraj Vysočina viz Obr. č. 

51 – Výstup nezaměstnanost pro veřejnost Kraje Vysočina [3].  

 
Obr. č. 51 – Výstup nezaměstnanost pro veřejnost Kraje Vysočina [3]. 

4.1.2. Výstupy z datových skladů Moravskoslezského kraje pro veřejnost  

Při ověřování poskytování výstupů z datových skladů pro veřejnost jsem zjistila, 

že Moravskoslezský kraj v současnosti neposkytuje žádné výstupy pro veřejnost, 

které by vznikly na základě zdrojů vybudovaných datových skladů. Pro potřebu publikace 
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výstupů jsou v omezené míře využívány zdroje datových skladů pro statické výstupy 

formou PDF na webu kraje. Do budoucna má Moravskoslezský kraj zájem o rozšíření 

poskytovaných výstupů pro veřejnost také o výstupy, které budou vytvořeny na základě 

zdrojů a možností vybudovaných datových skladů Moravskoslezského kraje. 

4.1.3. Výstupy z datových skladů Karlovarského kraje pro veřejnost  

Datové sklady byly v Karlovarském kraji budovány také se záměrem publikace výstupů 

z datových skladů veřejnosti a na základě uvedeného záměru byl vytvořen externí 

analytický portál, který je centrálním přístupovým bodem pro externí uživatele úřadu 

a občany a je přístupný přes webový prohlížeč.  

Po schválení obsahu byl externí analytický portál zpřístupněn na adrese: http://dwh-

ap02.kr-karlovarsky.cz/ v rámci internetu, ale vzhledem k obsahu výstupů, jejichž 

aktualizace probíhala pouze 1x ročně, je v současnosti na základě rozhodnutí vedení úřadu 

externí webový analytický portál znepřístupněn. 

4.1.4. Shrnutí srovnání výstupů z datových skladů krajů pro veřejnost  

Na základě mých zjištění jsou aktivně poskytovány výstupy z datových skladů na Kraji 

Vysočina, jejich rozsah se nadále rozšiřuje. Výstupy jsou poskytovány většinou formou 

statického náhledu, v některých případech je umožněn export ve formátu PDF, TIFF aj. 

V Moravskoslezském kraji nebyla v původním záměru část, která by řešila poskytování 

výstupů z datových skladů veřejnosti, zatím výstupy z datových skladů veřejnosti 

neposkytují, částečně využívají datové sklady pro tvorbu výstupů pro veřejnost ve formátu 

PDF, které publikují na webu kraje. Do budoucna uvažují o možnosti rozšíření tvorby 

výstupů a jejich publikaci pro veřejnost na základě využití vybudovaných datových skladů. 

Karlovarský kraj má vytvořený externí analytický portál, který byl vybudován 

pro zpřístupnění výstupů z datových skladů veřejnosti, ale vzhledem k obsahu bylo 

vedením úřadu rozhodnuto o jeho znepřístupnění, tzn., v současnosti nejsou vytvářeny 

žádné výstupy z datových skladů Karlovarského kraje pro veřejnost.  

4.2. Srovnání výstupů z datových skladů pro krajský úřad v jiných 

krajích 

4.2.1. Výstupy z datových skladů Kraje Vysočina pro krajský úřad  

Kraj Vysočina poskytuje na svém interním portálu pro potřeby úřadu cca 1 160 výstupů, 

jejichž cílem je v maximální možné míře přiblížit výstupy uživatelům úřadu, radě 

i zastupitelstvu kraje. Podrobnější rozložení počtu výstupů nad konkrétními tržišti nebylo 

poskytnuto. Výstupy vytváří převážně odbor analýz a podpory řízení krajského úřadu. 

Na úřadu je využíváno nastavení automatického rozesílání požadovaných výstupů e-

mailem, tvorby výstupů na míru apod. 
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4.2.2. Výstupy z datových skladů Moravskoslezského kraje pro krajský 

úřad  

Moravskoslezský kraj publikuje na svém interním portálu pro potřeby úřadu 

cca 200 výstupů, a to nad datovým tržištěm cca 20 výstupů, nad datovým tržištěm 

Ekonomika úřadu cca 40 výstupů, nad datovým tržištěm Zdravotnictví cca 30 výstupů, 

nad datovým tržištěm Spisová služba cca 10 výstupů a nad datovým tržištěm Školství 

cca 100 výstupů. Výstupy jsou většinou publikovány prostřednictvím Microsoft 

SharePointu a zpřístupněny podle práv v Active Directory. Odbor informatiky vytváří 

výstupy většinou formou HTML reportů z Reporting Services. V době budování datových 

skladů byli uživatelé úřadu dostatečně proškoleni a s podporou odboru informatiky dnes 

aktivně využívají možnosti připojení na analytické kostky a vytváří si vlastní výstupy 

prostřednictvím Microsoft Excelu.  

4.2.3. Výstupy z datových skladů Karlovarského kraje pro krajský úřad  

Karlovarský kraj na svém interním portálu publikuje pro potřeby úřadu cca 120 výstupů, 

většina je vytvořena nad datovým tržištěm Ekonomika úřadu, část výstupů vznikla 

nad datovým tržištěm Statistika. Uvedené výstupy byly vytvořeny v době budování 

datových skladů na úřadu a v převážné většině nejsou uživateli úřadu používány, 

viz Příloha č.  31 - Přehled výstupů z datových skladů na krajském úřadu Karlovarského 

kraje [zdroj: vlastní]. K dalšímu rozšiřování poskytovaných výstupů pro potřeby krajského 

úřadu nedošlo. Uživatelé byli proškoleni pro možnost využití připojení na analytické 

kostky a tvorbu vlastních výstupů prostřednictvím Microsoft Excelu, ale vzhledem 

k neznalosti obsahu datových tržišť, nepružnému zpřístupňování datových kostek 

a neexistující metodické podpoře ze strany odboru projektového řízení a informatiky, 

případně jiného pověřeného odboru, nevyužívají aktivně vybudované datové sklady 

pro tvorbu vlastních výstupů, ani nejsou ve většině případů schopni specifikovat 

své požadavky na obsah a formu výstupů. 

4.2.4. Shrnutí srovnání výstupů z datových skladů krajů pro krajské úřady 

Na základě mých zjištění jsou výstupy z datových skladů pro uživatele krajského úřadu na 

Kraji Vysočina poskytovány v maximální možné míře, tvorba výstupů je ve většině 

případů řešena odborem analýz a podpory řízení krajského úřadu případně uvedený odbor 

metodicky vede uživatele při tvorbě vlastních výstupů. Na Moravskoslezském kraji jsou 

výstupy pro potřeby uživatelů úřadu poskytovány v požadovaném rozsahu s tím, že velká 

část výstupů je vytvářena přímo uživateli prostřednictvím Microsoft Excelu s metodickou 

podporou odboru informatiky. V Karlovarském kraji jsou vytvořeny výstupy pro uživatele 

úřadu ve velmi omezeném rozsahu, nevyužívají další vybudovaná datová tržiště jako 

např. Tržiště Ekonomika příspěvkových organizací a uživatelé nevyužívají aktivně 

vybudované datové sklady pro tvorbu vlastních výstupů, ani nejsou ve většině případů 

schopni specifikovat své požadavky na obsah a formu výstupů. 
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4.3. Srovnání využívání dalších datových zdrojů 

4.3.1. Další datové zdroje datových skladů Kraje Vysočina  

Při ověřování využívání dalších datových zdrojů jsem zjistila, že Kraj Vysočina rozšířil 

datový sklad o tržiště školství, které umožňuje sledování různých ukazatelů podle typů 

škol, o tržiště zdravotnictví, které čerpá zdrojová data na základě importu ze sjednoceného 

ERP ve zdravotnictví (hospodaření - obraty nákladových a výnosových účtů 

až do konkrétního analytického účtu, pohledávky a závazky, mzdové výkaznictví, výdaje 

z nemocničních lékáren, plány oprav, karty investic, přehled plateb výkonů  od zdravotních 

pojišťoven), o tržiště investic a oprav majetku kraje, které jsou realizované odborem 

majetkovým, včetně evidence veškerého nemovitého majetku v hospodaření 

příspěvkových organizací, o tržiště dotace s propojením se systémem eDotace, tj. evidence 

všech dotací poskytovaných krajem  a CEDR III, což je registr dotací ČR, o katastr 

nemovitostí, který umožňuje výpisy dle listu vlastnictví, o tržiště vnitřní provoz úřadu, 

kde je mimo jiné k dispozici elektronická evidence nepřítomnosti na pracovišti, o tržiště 

projektové řízení, které umožňuje sledování evropských projektů realizovaných Krajem 

Vysočina, o tržiště evidence veřejných zakázek, o rozšířené tržiště bezpečnost, kde je nově 

k dispozici evidence dopravních nehod a o tržiště statistika. 

4.3.2. Další datové zdroje datových skladů Moravskoslezského kraje  

Datové sklady Moravskoslezského kraje vznikly v roce 2006 a obsahovaly Statistické 

datové tržiště, které poskytuje referenční statistická data od externích poskytovatelů, 

především centrálních orgánů. Obsahuje sice validovaná data, ale jejich vysoká kvalita 

je kompenzována nižší granularitou a hlavně časovým zpožděním poskytování. Dále byly 

datové sklady naplněny v rámci datového tržiště Ekonomika úřadu, Ekonomika 

příspěvkových organizací a Controlling. Následně byly v roce 2008 datové sklady 

rozšířeny o datové tržiště Školství a datové tržiště Zdravotnictví, kde datovými zdroji byl 

formulářový sběr dat ze zdravotnických zařízení, případně export z nemocničních systémů, 

ekonomické systémy zdravotnických zařízení, K-dávky a výkazy z ÚZIS.  

Některé části datových skladů Moravskoslezského kraje se dnes nevyužívají anebo 

nevyhovují novým požadavkům a návazně některé datové zdroje jsou již nedostupné 

nebo byla pozměněna jejich struktura. Často dochází k opravám datových pump i úpravám 

reportů. Díky neprůhlednosti, složitosti řešení a nedostatečné evidenci metadat jsou tyto 

zásahy obtížné a úpravy v datových skladech je nutné provádět dodavatelskou firmou. 

Možným řešením se jeví dohoda zakotvení formátu rozhraní dat mezi Moravskoslezským 

krajem a poskytovatelem dat, management sběru dat, který zajistí v požadované periodicitě 

garantovanou průkaznost a validitu obsahu sbíraných dat a využití jednotící platformy 

pro sběr dat a vhodných kontrolních mechanismů v ETL procesech. 
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4.3.3. Další datové zdroje datových skladů Karlovarského kraje  

Datové sklady Karlovarského kraje jsou datově udržovány subdodavatelsky na základě 

servisní smlouvy. Přestože existují nástroje pro kontrolu plnění datových tržišť, konkrétně 

datového tržiště Školství, není toto datové tržiště plněno relevantními daty v požadovaném 

časovém horizontu. Významnou oblastí, kde Karlovarský kraj nemá vybudované datové 

tržiště je oblast zdravotnictví, kde je podle mého názoru hlavní překážkou v zadání 

poskytování zdrojových dat, právní subjektivita zřizovaných zdravotnických zařízení, 

což jsou v Karlovarském kraji akciové společnosti a není možno po nich vyžadovat 

poskytování dat tak, jak je to umožněno v případě příspěvkových organizací, a to bez 

ohledu na to, že Karlovarský kraj je jediným akcionářem.  

4.3.4. Shrnutí využívání dalších datových zdrojů 

Na základě mých zjištění mohu konstatovat, že datové sklady Kraje Vysočina 

a Moravskoslezského kraje využívají další datové zdroje, které využívají pro podporu 

rozhodování v oblasti školství, zdravotnictví, investic do majetku, který využívají 

příspěvkové organizace kraje, případně jsou využívány externími uživateli např. dopravní 

nehody v kraji, nejčastější příčiny nehod ve vybraném úseku apod. nebo jsou využívány 

interními uživateli pro podporu jejich činnosti, tj. objednávky, smlouvy, autoprovoz, 

nepřítomnost na pracovišti apod. Jediným dalším datovým zdrojem, který je využíván 

v Karlovarském kraji, jsou data Krajské správy a údržby silnic o provedených pracích 

na silnicích, které jsou Krajskou správou a údržbou silnic udržovány. Zcela chybějícím 

datovým zdrojem jsou data z oblasti zdravotnictví a nedostatečně validním zdrojem jsou 

data příspěvkových organizací kraje. Zdroje dat, které by mohly být využity 

např. pro poskytování informací o nehodovosti na silnicích kraje, nebyla poptána a nejsou 

k dispozici. 

4.4. Srovnání personálního zajištění rozvoje a údržby datových 

skladů krajů 

V rámci ověřování personálního zajištění rozvoje a vývoje datových skladů 

na jednotlivých krajích jsem zjistila značně odlišný přístup vedení kraje k řešení této 

otázky. 

4.4.1. Personální zajištění rozvoje a údržby datových skladů Kraje 

Vysočina 

Na Kraji Vysočina zajišťují provoz datových skladů zaměstnanci odboru informatiky, 

konkrétně oddělení GIS a oddělení databází a aplikací, vlastní rozvoj datových skladů 

umožňuje zájem a podpora vedení, které umožnilo zřízení odboru analýz a podpory řízení, 

jehož jednou z priorit je rozvoj a využívání datových skladů v souladu s požadavky vedení 

kraje. 
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4.4.2. Personální zajištění rozvoje a údržby datových skladů 

Moravskoslezského kraje  

Na Moravskoslezském kraji je provoz také zajišťován odborem informatiky a rozvoj 

datových skladů je v gesci odboru evropských projektů. Na tomto kraji se podařilo zapojit 

aktivně uživatele, většinou vedoucí odborů a oddělení, do tvorby požadovaných výstupů, 

a proto se daří datové sklady na Moravskoslezské kraji dále rozvíjet a jsou úřadem 

využívány. 

4.4.3. Personální zajištění rozvoje a údržby datových skladů 

Karlovarského kraje  

Na Karlovarském kraji je provoz zajišťován odborem projektového řízení a informatiky, 

aktualizace dat je zajišťována subdodavatelsky na základě servisní smlouvy. Vzhledem 

k tomu, že využití datových skladů na Karlovarském kraji zůstalo zcela na uživatelích, 

kteří byli proškoleni na tvorbu základních výstupů, k dalšímu rozvoji datových skladů, 

ať už v oblasti možnosti využití dalších datových zdrojů, nebo k rozšíření tvorby 

požadovaných výstupů, nedošlo. Rozvoj datových skladů v Karlovarském 

krajinení personálně zajištěn, ani nemá významnou podporu vedení kraje.  

4.4.4. Shrnutí personálního zajištění rozvoje a údržby datových skladů 

krajů 

Na základě mých zjištění jsou datové sklady Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje 

dostatečně personálně zajištěny, a to jak v oblasti provozu, tak v oblasti dalšího rozvoje. 

V Karlovarském kraji je personálně zajištěn provoz datových skladů, ale chybějí kapacity 

pro další rozvoj datových skladů v tomto kraji, uživatelé nevyužívají potenciál datových 

skladů z důvodu nedostatečných znalostí o možnostech datových skladů a nedávají 

tedy vedení kraje podněty k dalšímu rozvoji. Významným faktorem v dalším rozvoji 

datových skladů je podpora vedení krajů. 
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5. Shrnutí dosažených výsledků 

V rámci mojí diplomové práce jsem navrhla několik výstupů na základě požadavků vedení 

kraje, případně vedoucích odborů a oddělení. Výstupy jsem vytvořila nad datovými tržišti 

Statistika, Ekonomika úřadu a Spisová služba. Konkrétně se jednalo o návrhy výstupů 

pro sledování nezaměstnanosti, vyřizování písemností na úřadu, daňových příjmů, čerpání 

rozpočtu a dotací v gesci školství kraje.  

Všechny výstupy jsem navrhla jedním ze základních nástrojů pro analýzu 

multidimenzionálních datových kostek realizovaných v Microsoft SQL Server 2008 R2 

Analysis Services, a to Microsoft Excelem. Vytvořené analytické pohledy do datových 

kostek ve formě souborů Microsoft Excel jsem ukládala a sdílela v testovacím prostředí 

na interním analytickém portálu, který je realizován v prostředí Microsoft SharePoint. 

Všechny výstupy jsem navrhovala formou kontingenční tabulky s následnou vizualizací 

v grafu. 

V případě podnětů na změny, případně další možnosti výstupu, jsem návrhy upravila 

na základě projednání se zadavateli a opět jsem návrhy výstupů poskytla k ověření 

v testovacím prostředí. 

Na základě srovnání výstupů s řešením v jiných krajích jsem se pokusila popsat využití 

datových skladů, a to z pohledu poskytování výstupů interním případně externím 

uživatelům, využití dalších datových zdrojů, personálního zajištění provozu a rozvoje. 

Je zřejmé, že pokud je budování datových skladů a jejich využití věnována dostatečná 

podpora vedení kraje a pokud jsou jasně vymezeny kapacity pro rozvoj datových skladů, 

daří se informace z datových skladů poskytovat uživatelům pro podporu rozhodování v čas 

a v požadované kvalitě, případně uživatele aktivně zapojit do tvorby vlastních výstupů. 

Pokud nejsou informace z datových skladů poskytované včas a v požadované kvalitě, 

zůstávají uživatelé u vlastních podkladů pro rozhodování, kterými jsou převážně 

individuálně vedené tabulky v Microsoft Excelu. V tomto případě nejsou ve většině 

případů všechny požadované informace součástí těchto tabulek a pro každý další podklad 

pro rozhodování nezbývá než vytvářet další navazující tabulky. Údržba validního obsahu 

tabulek je v těchto případech značně náročná a v neposlední řadě ostatní uživatelé nemají 

v případě potřeby uvedené tabulky k dispozici, tzn., informace pro podporu rozhodování 

nejsou v čas a v požadované kvalitě k dispozici. 

Nemohu v rámci svojí diplomové práce ověřit, jestli navrhované výstupy budou interními 

uživateli krajského úřadu využívány, ale za posun ve využívání datových skaldů na úřadu 

považuji otevřenou diskuzi o možnostech využití dalších datových zdrojů. S  interními 

uživateli datových skladů se mohu podělit o svoje zkušenosti, které jsem získala při tvorbě 

návrhů výstupů v rámci této diplomové práce.  
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Závěr 

Diplomovou práci jsem zpracovala za účelem návrhu výstupů z datových skladů 

na základě analýzy aktuálního stavu datových skladů a Business Intelligence na Krajském 

úřadu Karlovarského kraje a na základě požadavků zadavatelů z řad vedení a uživatelů 

krajského úřadu.  

Cílem mojí diplomové práce bylo na základě analýzy obsahu datových skladů a nástrojů 

Business Intelligence na Krajském úřadu Karlovarského kraje navrhnout výstupy 

pro interní, případně externí uživatele, a to na základě zadaných řešených oblastí, 

dostupných datových zdrojů a požadovaných možností výběrů. 

Navrhované výstupy jsem řešila tak, aby umožnily uživatelům jednoduché ovládání 

s možností využití požadovaných výběrů, včetně návrhu vhodné formy vizualizace. 

Při návrhu formy výstupů jsem vycházela ze znalosti úrovně počítačové gramotnosti 

budoucích uživatelů. 

V době přípravy návrhů výstupů jsem umožnila budoucím uživatelům navrhované výstupy 

vyzkoušet v testovacím prostředí a uplatněné připomínky a náměty k poskytnutým 

návrhům jsem po zapracování opět poskytla k ověření v testovacím prostředí, a to včetně 

možnosti ověření výstupních hodnot, obsahu i formy výstupu. 

V diplomové práci jsem se zabývala srovnáním poskytovaných výstupů z datových skladů 

na jiných krajských úřadech, formou poskytovaných výstupů pro interní, případně externí 

potřebu, využitím dalších datových zdrojů, metodickou podporou uživatelů a personálním 

zajištěním provozu a rozvoje datových skladů. 
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Příloha č.  2 - Popis metadat datové kostky MOS [zdroj: vlastní]. 

Metadata analytických objektů 
 

  

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

MOS 

Popis Kostka umožňuje velmi rozsáhlou analýzu městských a obecních 

ukazatelů. Kostkou lze analyzovat počty obyvatel, jednotlivá pohlaví, 

vzdělání, školství, pozemků, dopravy, druhy populací, vodních ploch, 

zastavěných ploch a mnoho dalších ukazatelů. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Data získaná objednávkou kompletní databáze MOS s 

výřezem pro KV kraj u Českého statistického úřadu. (objednávka u ČSU) 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

 

  

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

MOS Ukazatel Městská a obecní 

statistika 

MOS 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

MOS 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace     

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament  

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  3 - Popis metadat datové kostky SLDB [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

SLDB 

Popis Kostka je zdrojem výsledků sčítání lidu, domů a obcí ve dvou cyklech, v 

roce 1991 a 2001 v Karlovarském kraji. Výsledkem je průniková hodnota, 

která vznikne sestavením dimenzí období, vybraného ukazatele a 

konkrétní obce v Karlovarském kraji. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

SLDB Ukazatel Sčítání lidu, domů a 

bytů v rozsahu dvou 

cyklů 

SLDB 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

SLDB 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace  

Mzdy  

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
 

  

 

 



Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského 
kraje 

 

2015   79 
 

Příloha č.  4 - Popis metadat datové kostky KROK [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

KROK 

Popis Kostka nabízí analyzovat databázi za kraje a okresy při kombinacích 

dimenzí Období, Krajů, konkrétního ukazatele databáze KROK.  

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Data získaná objednávkou kompletní databáze KROK s 

výřezem pro KV kraj u Českého statistického úřadu. (objednávka u ČSU) 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

KROK Ukazatel Databáze za kraje a 

okresy 

KROK 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

KROK 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Kraje Seznam krajů ČR Kraje Kód, zkratka, 

název 

KROK 

RES 
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Příloha č.  5 - Popis metadat datové kostky RES [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

RES 

Popis Registr ekonomických subjektů. 

Metodický zdroj 

dat 

DVD, formát DBF (kupní smlouva) - Data získaná objednávkou kompletní 

databáze RES u Českého statistického úřadu na základě kupní smlouvy.       

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

RES Ukazatel Registr ekonomických 

subjektů v ČR 

RES 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

RES 

Období Časová dimenze v rocích Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Kraje Seznam krajů ČR Kraje Kód, zkratka, 

název 

KROK  

RES 
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Příloha č.  6 - Popis metadat datové kostky Počet obyvatel v ČR a obcích [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Počty obyvatel v obcích 

Popis Kostka umožňuje analyzovat nárůst i pokles obyvatel v jednotlivých 

obcích a porovnávat změny přírůstků mezi obcemi. Praktická je 

kombinace dimenzí času, obcí a konkrétního ukazatele. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu ČR. Na stránkách jsou nabízeny 

různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data jsou 

mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze stáhnout 

a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 
 

  

 

  



Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského 
kraje 

 

2015   82 
 

Příloha č.  7 - Popis metadat datové kostky Regionální účty [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Regionální účty 

Popis Kostka nabízí srovnání dat v HDP, nezaměstnanosti a dalších hodnot 

mezi jednotlivými kraji ČR. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Regionální účty 

Ukazatel 

Data HDP podrobně 

pro jednotlivé kraje. 

Regionální 

účty Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Regionální účty 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace  

Mzdy                  

Nezaměstnanost     

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  8 - Popis metadat datové kostky Volby parlament [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Volby Parlament 

Popis Kostka nabízí výsledky voleb do parlamentu a senátu v celorepublikovém 

srovnání a také nabízí data pro okresy Karlovarského kraje. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Volby parlament 

Ukazatel 

Volby do parlamentu Volby 

parlament 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Volby parlament 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace  

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  9 - Popis metadat datové kostky Volby zastupitelstvo [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Volby Zastupitelstvo 

Popis Kostka nabízí výsledky voleb do zastupitelstev v celorepublikovém 

srovnání a také nabízí data pro okresy Karlovarského kraje. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Volby 

zastupitelstvo 

Ukazatel 

Volby do zastupitelstev Volby 

zastupitelstvo 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Volby zastupitelstvo 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace 

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  10 - Popis metadat datové kostky Inflace [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Inflace 

Popis Kostka Inflace umožňuje analýzu inflačních křivek v průběhu jednotlivých 

měsíců v roce.  Analyzovat průběh inflace v nastávajících letech. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Inflace Ukazatel Inflace ČR dle 

spotřebního koše 

Inflace 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Inflace 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace 

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  11 - Popis metadat datové kostky Regionální databáze [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Regionální databáze 

Popis Kostka je výstupem pro GIS. GIS nabízí přístup k datům grafickou 

přehlednou formou. 

Metodický zdroj 

dat 

Databázové view - pro GIS aplikace 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 
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Příloha č.  12 - Popis metadat datové kostky Eurostat [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Eurostat 

Popis Kostka Eurostat umožňuje analýzu v produkcích a počtech obyvatel 

různých věkových kategorií a umožňuje prognózu možného vývoje či 

nárůstu do budoucna. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Eurostat Ukazatel Statistika EU Eurostat 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Eurostat 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

EU Oblasti Oblasti v rozsahu EU EU Oblasti Kód, zkratka, 

název 

Eurostat 
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Příloha č.  13 - Popis metadat datové kostky Sociální služby [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Sociální služby 

Popis Kostka je zdrojem dat pro srovnání stavu a počtu sociálních zařízení, 

sociálních podpor a sociálních služeb v Karlovarském kraji a některé 

ukazatele i ve všech krajích České republiky. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Českého Statistického Úřadu nabízí 

veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou 

nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČSÚ. Data 

jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze 

stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných 

databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Sociální služby 

Ukazatel 

Počty sociálních 

zařízení, výšky podpor a 

kvality služeb v 

jednotlivých krajích. 

Sociální 

služby 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Sociální služby 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace 

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  14 - Popis metadat datové kostky Nezaměstnanost [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Nezaměstnanost 

Popis Kostka analyzuje míru nezaměstnanosti a její vývoj v jednotlivých obcích. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 

nabízí veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách 

jsou nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze 

MPSV. Data jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. 

Soubory lze stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do 

požadovaných databází.  

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Nezaměstnanost 

Ukazatel 

Míry nezaměstnanosti 

v ČR 

Nezaměstnanost 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Nezaměstnanost 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace 

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  15 - Popis metadat datové kostky Mzdy podnikatelská sféra [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Mzdy - podnikatelská sféra 

Popis Kostka umožňuje analyzovat průměrné výdělky v podnikatelské sféře 

obyvatelstva České republiky. Počty lze získat průnikem dimenzí Období, 

Obce, Mzdy - podnikatelská sféra Ukazatel. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 

nabízí veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na 

stránkách jsou nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z 

databáze MPSV. Data jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v 

excelu. Soubory lze stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do 

požadovaných databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Mzdy - 

podnikatelská 

sféra 

Mzdy v podnikatelské 

sféře 

Mzdy - 

podnikatelská 

sféra 

Kód, zkratka, 

název 

Mzdy - podnikatelská 

sféra 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace  

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  16 - Popis metadat datové kostky Mzdy nepodnikatelská sféra [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Mzdy - nepodnikatelská sféra 

Popis Kostka umožňuje analyzovat průměrné výdělky v nepodnikatelské sféře 

obyvatelstva ČR. Počty lze získat průnikem dimenzí Období, Obce, Mzdy 

- nepodnikatelská sféra Ukazatel. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 

nabízí veřejnou databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách 

jsou nabízeny různé kombinace výřezů statistických dat z databáze 

MPSV. Data jsou mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. 

Soubory lze stáhnout a vhodnými kombinacemi je poskládat do 

požadovaných databází. 

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Mzdy - 

nepodnikatelská 

sféra 

Mzdy v 

nepodnikatelské sféře 

Mzdy - 

nepodnikatelská 

sféra 

Kód, zkratka, 

název 

Mzdy - 

nepodnikatelská 

sféra 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Obce Seznam obcí ČR Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

Kód, zkratka, 

název 

MOS                                                 

Inflace  

Mzdy 

Nezaměstnanost 

Regionální účty                

SLDB                                    

Volby parlament 

Volby zastupitelstva 

Sociální služby 
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Příloha č.  17- Popis metadat datové kostky Přímé zahraniční investice – příliv [zdroj: 

vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Přímé zahraniční investice - příliv 

Popis Kostka nabízí analytickou studii přímých zahraničních investic v České 

republice. V širokých oblastech průmyslu, zemědělství, služeb a těžbě. 

Pro analýzu je vhodné vždy volit průnik dimenzí období, státu (topologie) 

a konkrétního ukazatele. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky České národní banky nabízí veřejnou 

databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou nabízeny 

různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČNB. Data jsou 

mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze stáhnout 

a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných databází.  

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Přímé zahraniční 

investice - příliv 

Ukazatel 

Přímé zahraniční 

investice ČR  

Přímé 

zahraniční 

investice - 

příliv 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Přímé zahraniční 

investice - příliv 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 

Svět Státy celého světa Svět Kód, zkratka, 

název 

Přímé zahraniční 

investice - odliv                                   

Přímé zahraniční 

investice - příliv 

Svět Státy celého světa Svět Kód, zkratka, 

název 

Přímé zahraniční 

investice - odliv                                   

Přímé zahraniční 

investice - příliv 
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Příloha č.  18 - Popis metadat datové kostky Přímé zahraniční investice – odliv [zdroj: 

vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mst - Tržiště Statistika 

Název datové 

kostky 

Přímé zahraniční investice - odliv 

Popis Kostka nabízí analytickou studii přímých zahraničních investic České 

republiky v zahraničí. V širokých oblastech průmyslu, zemědělství, služeb 

a těžbě. Pro analýzu je vhodné vždy volit průnik dimenzí období, státu 

(topologie) a konkrétního ukazatele. 

Metodický zdroj 

dat 

Microsoft Excel - Webové stránky České národní banky nabízí veřejnou 

databázi statistik v rozsahu České republiky. Na stránkách jsou nabízeny 

různé kombinace výřezů statistických dat z databáze ČNB. Data jsou 

mimo jiné prezentována i formou souborů v excelu. Soubory lze stáhnout 

a vhodnými kombinacemi je poskládat do požadovaných databází.  

Měřítka Hodnota 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Přímé zahraniční 

investice - odliv 

Ukazatel 

Přímé zahraniční 

investice ČR 

Přímé 

zahraniční 

investice - 

odliv 

Ukazatel 

Kód, zkratka, 

název 

Přímé zahraniční 

investice - odliv 

Období Časová dimenze v 

rocích 

Roky Rok Všechny kostky 

statistiky 
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Příloha č.  19 - Popis metadat datové kostky Příjmy a výdaje (Obraty) [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Příjmy a výdaje 

Popis Kostka Příjmy a výdaje (bývalé Obraty) obsahuje data o stavech a 

obratech o schváleném rozpočtu, rozpočtových úprav, rezervace fakturací 

a samotné čerpání rozpočtu. Tyto údaje lze analyzovat dle dimenzí 

jednotlivých slov rozpočtové skladby. Uživatelský tip: Příjmy jsou 

v měřítkách kladnou částkou, Výdaje mínusem. Pro smysluplné 

procházení datové kostky je proto třeba vždy pracovat s nižšími úrovněmi 

hierarchie dimenze Pol (Druhové členění). Agregace na úrovni Příjmů a 

výdajů je vzhledem k zásadě o vyrovnanosti rozpočtu vždy 0. (není-li 0 – 

pak jde o chyby se zaokrouhlováním) 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS – UCR. Stavy rozpočtu nad příjmovými a výdajovými účty.  

ADR – Administrace rozvrhu – Globální číselníky – administrace členů a 

hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, 

ORJ, ORG. 

Měřítka Obraty (suma celkem MD-Dal) 

Rozpočet schválený (Druh dokladu 2) 

Rozpočet upravený (Druhy dokladu 3,7,8) 

Rezervováno (Druhy dokladu 16, 18) 

Čerpáno (Druhy dokladu 0) 

Stavy (stav MD-Dal k zvolenému časovému řezu členu dimenze Historie) 

Stav schváleného rozpočtu (Druh dokladu 2) 

Stav upraveného rozpočtu (Druhy dokladu 3,7,8) 

Stav rezervace (Druhy dokladu 16, 18) 

Stav čerpání (Druhy dokladu 0) 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní hierarchii 

měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 
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OdPa Oddíl, paragraf, slovo 

účetní a rozpočtové věty  

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

OdPa  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Org Org, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - interní 

identifikátor organizace - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

V rámci krajského úřadu 

obsaženy jednotlivé akce. 

Org  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Orj Organizační jednotka, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Příspěvky cizím 

subjektům, výdaje kraje - 

jsou dále členěny na 

zastupitelstvo, odbory a 

příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje. 

Orj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Pol Položka, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

druhové členění 

rozpočtu. - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Členění na příjmy, 

výdaje, dále úrovně 

skupina, podskupina až 

položka. 

Pol  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

SUAU SU=Syntetický účet, 

AU=Analytický účet, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Standardní členění na 

třídy, skupiny, syntetiky a 

SUAU  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 
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analytiky 

UZ Účelový znak, slovo 

účetní a rozpočtové věty - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

UZ  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Nástroj Nástroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Jde o Operační 

programy. 

UZ Nástroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Zdroj Zdroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky 

(CZ, EU atd.). 

UZ Zdroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Subjekt subjekty zadané v rámci 

ORG 

Subjekty, 

Hodnota GČ 

 Příjmy a výdaje 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 
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Příloha č.  20 - Popis metadat datové kostky Doklady [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Doklady 

Popis Umožňuje analyzovat jednotlivé pohyby příjmů a výdajů z rozpočtu až do 

úrovně jednotlivých dokladů. Do kostky se napočítávají data ze všech 

dokladů rozpočtu (jakoby z "krytí" faktur atp.) Prvním pohledem datová 

kostka Doklady rozšiřuje dimenze datové kostky Příjmy a výdaje o 

dimenzi dokladů (a jejich pohybů), ale její praktické užití je zcela jiné. 

(Sumáře za externí subjekty, za druhy pohybu a to až do detailů 

jednotlivých dokladů). Uživatelský tip: Příjmy jsou měřítko MD kladnou 

částkou, Výdaje jsou měřítko Dal kladnou částkou. V měřítku Obrat jsou 

příjmy kladnou částkou a Výdaje mínusem. Pro smysluplné procházení 

datové kostky je proto třeba vždy pracovat s vybranými členy dimenze 

Typ obratu (Druh účetního dokladu). Touto dimenzí se nabízí a filtrují 

všechny doklady v datové kostce a z nich přístupné údaje. Pracujete-li s 

měřítkem Obrat - doporučujeme pracovat s dimenzí Pol (Druhové členění) 

viz uživatelský tip pro kostku Příjmy a výdaje. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS - UCR. Pohyby rozpočtu nad příjmovými a výdajovými účty.  

ADR – Administrace rozvrhu – Globální číselníky – administrace členů a 

hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, 

ORJ, ORG 

Měřítka MD 

Dal 

Obrat (MD - Dal) 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 
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Doklad Ekonomický doklad 

členěný dle Agendy 

(ROZ, DDP, KDF, 

KOF…), Typ 

(Rozpočtový doklad, 

Opravný rozpočtový 

doklad, Faktura 

odběratelská, 

dobropis…) až do 

Agendového čísla, PID, 

datum splatnosti, datum 

úhrady atd.   

Externí 

subjekty 

Doklad 

Agendové číslo, 

Celková částka, 

Datum 

evidence, 

Datum platnosti, 

Datum poslední 

úhrady, Datum 

realizace VZ, 

Datum 

splatnosti, 

Datum 

účinnosti, 

Datum 

uzavření, 

Datum založení 

VZ, Evidenční 

číslo, Externí 

subjekt, Název 

VZ, Rozepsaná 

částka. 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 

OdPa Oddíl, paragraf, slovo 

účetní a rozpočtové věty  

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

OdPa  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Org Org, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - interní 

identifikátor organizace - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

V rámci krajského úřadu 

obsaženy jednotlivé 

akce. 

Org  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Orj Organizační jednotka, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Příspěvky cizím 

subjektům, výdaje kraje - 

ty jsou dále členěny na 

zastupitelstvo, odbory a 

příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje. 

Orj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 
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Pol Položka, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

druhové členění rozpočtu 

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Členění na příjmy, 

výdaje, dále úrovně 

skupina, podskupina až 

položka. 

Pol  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

SUAU SU=Syntetický účet, 

AU=Analytický účet, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Standardní členění na 

třídy, skupiny, syntetiky a 

analytiky 

SUAU  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

UZ Účelový znak, slovo 

účetní a rozpočtové věty 

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

UZ  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Nástroj Nástroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Jde o Operační 

programy. 

UZ Nástroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Zdroj Zdroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky 

(CZ, EU atd.). 

UZ Zdroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Typ obratu Druhy dokladu, tzn. 

aktuální zdroje (2,3), 

Rezervováno (6), 

Rozpočet schválený (2), 

Rozpočet upravený (3), 

Čerpáno (0,1,4,5) 

Typ obratu, 

Druh dokladu 

 Doklady 
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Subjekt subjekty zadané v rámci 

ORG 

Subjekty, 

Hodnota GČ 

 Příjmy a výdaje 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 
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Příloha č.  21 - Popis metadat datové kostky Rozvaha [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Rozvaha 

Popis Kostka Rozvaha umožňuje analýzu stavů rozvahových účtů dle výkazu 

Rozvaha dle členění výkazu. Obsahuje data do roku 2009 včetně a ve 

struktuře výkazu pře účetní reformou. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS – UCR - stavy rozvahových účtů  

Měřítka Počáteční stav 

Stav 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 

Řádky rozvahy řádky rozvahy dle 

legislativy do roku 2009 

Řádky 

rozvahy 

 Rozvaha 
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Příloha č.  22 - Popis metadat datové kostky Rozvaha 2010 [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Rozvaha 2010 

Popis Kostka Rozvaha 2010 umožňuje analýzu stavů rozvahových účtů dle 

výkazu Rozvaha dle členění výkazu. Obsahuje data od roku 2010 ve 

struktuře výkazu po účetní reformě, Tento výkaz je bohužel metodicky 

nepropojitelný s výkazem před reformou. Pro časové řady účtů jako např. 

pořízení majetku apod. je vhodnější kostka Hlavní kniha. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS – UCR - stavy rozvahových účtů  

Měřítka Běžné Brutto 

Běžné Korekce 

Běžné Netto 

Minulé 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 

Řádky rozvahy 

2010 

řádky rozvahy dle 

legislativy od roku 2010 

Řádky 

rozvahy 2010 

 Rozvaha 2010 
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Příloha č.  23 - Popis metadat datové kostky Výkaz zisků a ztrát 2010 [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Výkaz zisků a ztrát 2010 

Popis Datová kostka Výkazů zisků a ztrát umožňuje analýzu výsledkových účtů 

dle struktury výkazů platné do roku 2010 dle členění výkazu. Ta je 

bohužel metodicky nepropojitelná s výkazem před reformou. Pro časové 

řady účtů jako např. spotřeba energie apod. je vhodnější kostka Hlavní 

kniha. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS – UCR - výsledkové účty 

Měřítka Běžné Hlavní činnost 

Běžné Hospodářská činnost 

Minulé Hlavní činnost 

Minulé Hospodářská činnost 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 

Řádky výsledovky 

2010 

řádky výkazu zisků a 

ztrát dle legislativy od 

roku 2010 

Řádky 

výsledovky 

2010 

 Výkaz zisků a ztrát 

2010 
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Příloha č.  24 - Popis metadat datové kostky Analýza nákladů [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Analýza nákladů 

Popis Umožňuje analyzovat jednotlivé pohyby nákladového účetnictví dle 

procesů, odboru vlastníka procesu, ale i odboru. který proces 

spotřebovává. Náklady je možné analyzovat i co do druhové skladby 

(SUAU apod.). Data vznikají rozúčtováním v modulu RON - Rozúčtování 

nákladů a výsledek je poté přenesen do účetnictví na podrozvahové účty 

účtové skupiny 7.  

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS - UCR - účetní deník a RON - Rozúčtování nákladů.  

ADR – Administrace rozvrhu – Globální číselníky – administrace členů a 

hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, 

ORJ, ORG. 

Měřítka MD 

Dal 

Obrat (MD - Dal) 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní hierarchii 

měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 

Doklad NÚ Doklad nákladového 

účetnictví -tzn. účetní 

doklad, kterým je 

rozúčtování na procesy 

zaúčtováno v účetním 

deníku. 

Doklady Řádek, doklad, 

popis dokladu, 

popis řádku 

Analýza nákladů 
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OdPa Oddíl, paragraf, slovo 

účetní a rozpočtové věty  

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

OdPa  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Org Org, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - interní 

identifikátor organizace - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

V rámci krajského úřadu 

obsaženy jednotlivé akce. 

Org  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Orj Organizační jednotka, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Příspěvky cizím 

subjektům, výdaje kraje - 

ty jsou dále členěny na 

zastupitelstvo, odbory a 

příspěvkové organizace 

kraje. 

Orj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Pol Položka, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

druhové členění rozpočtu. 

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Členění na příjmy, výdaje, 

dále úrovně skupina, 

podskupina až položka. 

Pol  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Proces Proces, slovo účetní a 

rozpočtové věty. 

Zaúčtováno modulem 

RON - Rozúčtování 

nákladů. Procesy vznikly 

na základě procesní 

analýzy v rámci projektu 

Nákladového účetnictví 

Karlovarského kraje. 

Umožňují sledovat a 

monitorovat 

Proces  Analýza nákladů 
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vnitroorganizační 

hodnotové tok 

SUAU SU=Syntetický účet, 

AU=Analytický účet, slovo 

účetní a rozpočtové věty  

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Standardní členění na 

třídy, skupiny, syntetiky a 

analytiky 

SUAU  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

UZ Účelový znak, slovo 

účetní a rozpočtové věty - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

UZ  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Nástroj Nástroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Jde o Operační programy 

UZ Nástroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Zdroj Zdroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální 

číselníky.(CZ, EU atd.) 

UZ Zdroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 
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Příloha č.  25 - Popis metadat datové kostky Hlavní kniha [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Hlavní kniha 

Popis Datová kostka Hlavní kniha je hlavní datová báze oblasti účetnictví kraje. 

Obsahuje stavy, obraty na všech účtech účtového rozvrhu a bude 

umožňovat analyzovat až do úrovně jednotlivých účetních dokladů přes 

všechna slova účetní věty (typické výstupy: Obratová předvaha, 

Dokladová inventura, odsouhlasení účetních stavů atd.).  

Z datového zdroje IS GINIS budou načítány stavy a zápisy účetnictví a k 

nim připojené informace. Stavy a zápisy jsou pro účetnictví přebírány z 

druhů dokladů (DRD) 0 – účtování a 1 – počáteční stav, přes všechny 

účty účtového rozvrhu, tj. rozvahové, výsledkové i podrozvahové účty. 

Půjde zřejmě o nejrozsáhlejší datovou kostku co do obsahu dat a 

možnosti analýz.  

Uživatelský tip: Hlavní dimenzí pro analýzu kostky Hlavní kniha je SUAU. 

Klíčové pro správnou funkčnost je provedená administrace účtového 

rozvrhu. Jako měřítko doporučuji používat ty ze skupiny Účetnictví. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS - UCR. Stavy a zápisy účetnictví, tzn. druhy dokladu (DRD) 0 – 

účtování a 1 – počáteční stav, přes všechny účty účtového rozvrhu.  

ADR – Administrace rozvrhu – Globální číselníky – administrace členů a 

hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, 

ORJ, ORG. 

Měřítka Účetnictví 

Účtování - MD 

Účtování - Dal 

Účtování - Obrat 

Účtování dle druhu dokladu (Zohledňuje konkrétní druh dokladu (DRD)) 

Běžné účtování (Zápisy s druhem dokladu (DRD)=0 – Běžné účtování) 

Běžné účtování - MD 

Běžné účtování – Dal 

Běžné účtování - Obrat 

Počáteční stav (Zápisy s druhem dokladu (DRD)=1 – Počáteční stav) 

Počáteční stav - MD 

Počáteční stav - Dal 

Počáteční stav - Obrat 

Měřítka Dal a MD vychází z odpovídajících stran účetních zápisů, měřítko 

Obrat je vypočteno jako rozdíl stran MD a Dal (MD – Dal). 
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Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 

Doklad Ekonomický doklad 

členěný dle Agendy 

(ROZ, DDP, KDF, 

KOF…), Typ 

(Rozpočtový doklad, 

Opravný rozpočtový 

doklad, Faktura 

odběratelská, 

dobropis…) až do 

Agendového čísla, PID, 

datum splatnosti, datum 

úhrady atd.   

Externí 

subjekty 

Doklad 

Agendové číslo, 

Celková částka, 

Datum 

evidence, 

Datum platnosti, 

Datum poslední 

úhrady, Datum 

realizace VZ, 

Datum 

splatnosti, 

Datum 

účinnosti, 

Datum 

uzavření, 

Datum založení 

VZ, Evidenční 

číslo, Externí 

subjekt, Název 

VZ, Rozepsaná 

částka. 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 

OdPa Oddíl, paragraf, slovo 

účetní a rozpočtové věty  

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

OdPa  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

  



Bc. Martina Jánská: Návrh řešení výstupů z datových skladů v Krajském úřadě Karlovarského 
kraje 

 

2015   109 
 

Org Org, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - interní 

identifikátor organizace - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

V rámci krajského úřadu 

obsaženy jednotlivé 

akce. 

Org  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Orj Organizační jednotka, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Příspěvky cizím 

subjektům, výdaje kraje - 

ty jsou dále členěny na 

zastupitelstvo, odbory a 

příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje. 

Orj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Pol Položka, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

druhové členění 

rozpočtu. - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Členění na příjmy, 

výdaje, dále úrovně 

skupina, podskupina až 

položka. 

Pol  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

SUAU SU=Syntetický účet, 

AU=Analytický účet, 

slovo účetní a rozpočtové 

věty  - administrováno v 

rámci modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Standardní členění na 

třídy, skupiny, syntetiky a 

analytiky. 

SUAU  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

UZ Účelový znak, slovo 

účetní a rozpočtové věty 

- administrováno v rámci 

modulu ADR - 

UZ  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 
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Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

UZ Nástroj Nástroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Jde o Operační 

programy. 

UZ Nástroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

UZ Zdroj Zdroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky 

(CZ, EU atd.). 

UZ Zdroj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Subjekt subjekty zadané v rámci 

ORG 

Subjekty, 

Hodnota GČ 

 Příjmy a výdaje 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 

účetní doklad Účetní doklad, kterým je 

provedeno zaúčtování 

dokladu do účetního 

deníku. 

účetní doklad Rok, číslo 

dokladu, číslo 

řádku, popis 

dokladu, popis 

řádku 

Hlavní kniha, 

Závazky a 

pohledávky 
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Příloha č.  26 - Popis metadat datové kostky Pohledávky a závazky [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mek - Tržiště ekonomické  

Název datové 

kostky 

Závazky a pohledávky 

Popis Datová kostka Pohledávky a závazky nabízí možnosti multikriteriální 

analýzy dat pohledávek a závazků dle druhu pohledávky/závazku, 

kategorie splatnosti (30/60/90/180/360 dní po splatnosti), organizační 

jednotky, externího subjektu, ORG, UZ atp. (typické výstupy: Saldo 

pohledávek, závazků dle kategorií splatnosti, dle ORJ, UZ, externího 

subjektu, pohledávky k datu atd.)   

Uživatelský tip: Dimenzí SUAU lze nakombinovat požadovaný zdroj pro 

saldo. Hlavními výstupy pak budou dimenze Doklad a Účetní doklad a 

zejména její popisné vlastnosti. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS – Primární datový zdroj účetnictví kraje. 

Zápisy účetnictví a k nim připojené informace z (DRD) 0 – účtování přes 

pohledávkové a závazkové účty účtového rozvrhu.  

ADR – Administrace rozvrhu – Globální číselníky – administrace členů a 

hierarchií dimenzí rozpočtové věty, tedy SUAU, ODPA, POL, ZJ, UZ, ORJ, 

ORG. 

Měřítka Hodnoty Kč (suma) 

MD 

Dal 

Saldo (MD-Dal) 

Počty (počet dokladů) 

Počty dokladů 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Hlavní časová osa všech 

ekonomických dat, dle 

dimenze historie jsou 

vytvářeny všechny 

agregace za měsíce a 

roky. Je-li třeba 

porovnávat hodnoty 

měsíců meziročně - 

použijte zvláštní 

hierarchii měsíc. 

Rok - měsíc 

Rok 

měsíc 

rok, měsíc Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Rozvaha 

Rozvaha 2010 

Výkaz zisku a ztrát 

2010 

Závazky a 

pohledávky 
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Doklad Ekonomický doklad 

členěný dle Agendy 

(ROZ, DDP, KDF, 

KOF…), Typ 

(Rozpočtový doklad, 

Opravný rozpočtový 

doklad, Faktura 

odběratelská, 

dobropis…) až do 

Agendového čísla, PID, 

datum splatnosti, datum 

úhrady atd.  V rámci 

dimenze Doklad je 

možné analyzovat data 

dle 

Externí 

subjekty 

Doklad 

Agendové číslo, 

Celková částka, 

Datum 

evidence, 

Datum platnosti, 

Datum poslední 

úhrady, Datum 

realizace VZ, 

Datum 

splatnosti, 

Datum 

účinnosti,  

Datum 

uzavření, 

Datum založení 

VZ, Evidenční 

číslo, Externí 

subjekt, Název 

VZ, Rozepsaná 

částka. 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 

Org Org, slovo účetní a 

rozpočtové věty  - interní 

identifikátor organizace - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

V rámci krajského úřadu 

obsaženy jednotlivé 

akce. 

Org  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

Orj Organizační jednotka, 

slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Příspěvky cizím 

subjektům, výdaje kraje - 

ty jsou dále členěny na 

zastupitelstvo, odbory a 

PO KK. 

Orj  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 

SUAU SU=Syntetický účet, 

AU=Analytický účet, 

slovo účetní a 

rozpočtové věty  - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

SUAU  Analýza nákladů 

Doklady 

Hlavní kniha 

Příjmy a výdaje 

Závazky a 

pohledávky 
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úloha Globální číselníky. 

Standardní členění na 

třídy, skupiny, syntetiky a 

analytiky 

Subjekt subjekty zadané v rámci 

ORG 

Subjekty, 

Hodnota GČ 

 Příjmy a výdaje 

Doklady 

Hlavní kniha 

Závazky a 

pohledávky 

Datum splatnosti Datum splatnosti na 

dokladu na kterém je 

závazek nebo 

pohledávka 

Datum 

splatnosti 

 Závazky a 

pohledávky 

Datum úhrady Datum úhrady na 

dokladu na kterém je 

závazek nebo 

pohledávka 

Datum 

úhrady 

 Závazky a 

pohledávky 

účetní doklad Účetní doklad, kterým je 

provedeno zaúčtování 

dokladu do účetního 

deníku. 

účetní doklad Rok, číslo 

dokladu, číslo 

řádku, popis 

dokladu, popis 

řádku 

Hlavní kniha, 

Závazky a 

pohledávky 
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Příloha č.  27 - Popis metadat datové kostky Evidence majetku [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mmc - Tržiště majektu 

Název datové 

kostky 

Evidence majetku 

Popis Zobrazení aktuálního stavu kartotéky majetku, majetek lze zobrazovat dle 

fází životního cyklu (pořízení, evidence vyřazení), druhů majetku, účtů, 

středisek zodpovědných osob. 

Metodický zdroj 

dat 

IS GINIS - modul MAJ - majetek 

Měřítka Počet kusů 

Účetní cena 

Pořizovací cena 

Opravné položky 

Reálná hodnota 

Transfer 

Vstupní cena ÚO 

Zůstatková cena ÚO 

Oprávky ÚO 

Zbytková hodnota 

Rozpuštěný transfer 

Nerozpuštěný transfer 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Datum pořízení členění majetku dle data 

pořízení 

Datum 

pořízení 

rok, měsíc Evidence majetku 

Datum zařazení do 

užívání 

členění majetku dle data 

zařazení do užívání 

Datum 

zařazení do 

užívání 

rok, měsíc Evidence majetku 

Datum vyřazení členění majetku dle data 

vyřazení 

Datum 

vyřazení 

rok, měsíc Evidence majetku 
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Druh evidence náhled na majetek z 

hlediska zdrojů 

financování (vlastní, 

nevlastní, FKSP), dále 

tato dimenze označuje 

majetek, který je určen 

k prodeji, popř. jsou k 

němu vytvořeny opravné 

položky  

Druh 

evidence - 

zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Inventární číslo Nejjemnější členění 

unikátního majetku dle 

základního identifikátoru 

Inventární 

číslo 

inventární číslo, 

název 

Evidence majetku 

Klasifikace PAP Členění majetku dle 

závazných kódu pro 

účely pomocného 

analytického přehledu 

Klasifikace 

PAP - kód a 

název 

Kód, název Evidence majetku 

Klasifikace Členění majetku dle 

číselníků klasifikací 

vydávaných Českým 

statistickým úřadem, 

jedná se o CZ-CPA, 

SKP, CZ-CC,KPOZ 

Klasifikace - 

kód 

Kód, název Evidence majetku 

Materiálová čísla Členění majetku dle 

číselníků, který je plně 

pod správou organizace 

Materiálová 

čísla - kód a 

název 

Kód, název Evidence majetku 

Měrné jednotky Členění majetku dle 

měrných jednotek, 

nejčastěji se jedná o 

kusy 

Měrné 

jednotky - 

zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Odpisové skupiny Členění majetku dle 

odpisových skupin dle 

ČÚS 708 

Účetní 

odpisové 

skupiny 

 Evidence majetku 

Organizační 

jednotky 

Rozdělení majetku dle 

ORJ 

Organizační 

jednotky 

 Evidence majetku 

Skupiny a druhy 

majetku 

Majetek členěný dle 

uživatelsky nastavených 

skupin a druhů majetku v 

závislosti na charakteru 

majetku 

Skupiny a 

druhy majetku 

- zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Stav karty Rozdělení majetku dle 

fáze životního cyklu, ve 

které se nachází. Jedná 

se o nejčastěji o stavy 

Pořízení, Evidence a 

vyřazení  

Stav karty - 

zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 
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SUAU evidence Rozdělení jednotlivého 

majetku dle účtů 

evidence jednotlivých 

karet u dlouhodobého 

majetku, jsou to většinou 

účtové třídy 01 a 02.  

SUAU 

evidence - 

účet a název 

 Evidence majetku 

SUAU oprávky Rozdělení jednotlivého 

majetku dle účtů oprávek 

jednotlivých karet u 

dlouhodobého majetku, 

jsou to většinou účtové 

třídy 07 a 08.   

SUAU 

oprávky - účet 

a název 

 Evidence majetku 

SUAU pořízení Rozdělení jednotlivého 

majetku dle účtů oprávek 

jednotlivých karet u 

dlouhodobého majetku 

jsou to většinou 

syntetické účty 041 a 

042.   

SUAU 

pořízení - 

účet a název 

 Evidence majetku 

Topologie Majetek členěný dle 

budov, segmentů budov 

a místností. 

Topologie  Evidence majetku 

Typ evidence Majetek rozdělený dle 

toho, zda se jedná o 

účetní či operativní 

evidenci 

Typ evidence 

- zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Typ karty Rozlišení povahy 

majetku na základě toho, 

zda se jedná o 

samostatnou kartu 

soubor, nebo prvek 

souboru. 

Typ karty - 

zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Typ souboru Rozlišení souborů 

majetku na účetní a 

logistický 

Typ souboru - 

zkratka a 

název 

Zkratka, název Evidence majetku 

Zodpovědná osoba Rozdělení majetku dle 

osob, které za něj 

zodpovídají 

Zodpovědné 

osoby - 

příjmení a 

jméno 

 Evidence majetku 

Evidenční 

střediska 

Majetek členěný dle 

evidenčních středisek, 

ke kterému náleží. 

Evidenční 

střediska 

 Evidence majetku 
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Příloha č.  28 - Popis metadat datové kostky FIN2-12 [zdroj: vlastní]. 
 

Metadata analytických objektů 
 

 

    

 

Analytická 

databáze 

KUKV_mvy - Tržiště výkazů 

Název datové 

kostky 

FIN 2-12 M 

Popis Územní samosprávné celky sestavují v termínech stanovených vyhláškou 

č. 449/2009 Sb. Finanční výkazy (rozpočtová závěrka) – Výkaz FIN 2-12M 

– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 

regionálních rad a dobrovolných svazků měst a obcí. Datové XML dávky 

tohoto výkazu jsou krajem sehrávány a jsou zpracovány do datového 

tržiště výkazů.  

Uživatelský tip: Pro zobrazení nulových řádků na vrcholové úrovni 

agregace - je třeba zatrhnout v Možnostech kontingenční tabulky (pravé 

tlačítko myši v kontingenční tabulce) na záložce Zobrazení, zatrhnout 

Zobrazit položky neobsahující data v řádcích (nebo sloupcích - a to podle 

zvoleného stylu zobrazení).  

Metodický zdroj 

dat 

Data státní pokladny sumarizovaná na základě výkazu FIN 2 -12 M o 

hospodaření obcí kraje 

Měřítka Schválený rozpočet 

Upravený rozpočet 

Výsledek 
 

Seznam dimenzí 
 

  

    

 

Název dimenze Popis dimenze Hierarchie Atributy Další použití 

dimenze 

Historie Časová osa kostky FIN 2-

12 M 

Rok -Měsíc  FIN 2-12 M 

Nástroj Nástroj financování (OP 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost atd.) 

Nástroje Skupina, 

Podskupina, 

Nástroj 

FIN 2-12 M 

OdPa Oddíl, paragraf, slovo 

účetní a rozpočtové věty - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky. 

Oddíly a 

paragrafy 

Skupina, Oddíl, 

Pododdíl, 

Paragraf 

FIN 2-12 M 

Organizace Seznam organizací v rámci 

kostky FIN 2-12. Tzn. 

města, obce, svazky obcí 

atd. 

Kraj - ORP - 

POU - Obec 

Kraj - Okres - 

Obec 

IČ - Název 

organizace 

FIN 2-12 M 
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Pol Položka, slovo účetní a 

rozpočtové věty - druhové 

členění rozpočtu. - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky.  

Pol NULL FIN 2-12 M 

Řádky výkazu FIN 

2-12 M 

řádky výkazu dle struktury 

výkazu 

Řádky 

výkazu FIN 

2-12 M 

NULL FIN 2-12 M 

UZ Účelový znak, slovo účetní 

a rozpočtové věty - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky 

UZ NULL FIN 2-12 M 

Zdroj Zdroj financování je 

obsažen v rámci UZ - 

administrováno v rámci 

modulu ADR - 

Administrace rozvrhu, 

úloha Globální číselníky 

(CZ, EU atd.) 

Zdroj NULL FIN 2-12 M 
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Příloha č.  29 - Výstup pro veřejnost v oblasti Rozpočtu a hospodaření Kraje Vysočina [3]. 
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Příloha č.  30 - Náhled konkrétní smlouvy Kraje Vysočina [3]. 
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Příloha č.  31 - Přehled výstupů z datových skladů na krajském úřadu Karlovarského kraje 

[zdroj: vlastní]. 

Přehled reportů 
 

 

Název reportu Typ Cesta na report Počet 

spuštění 

EKO_2Okres_Prijmy_1tabulka_detail1 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

CenaCinnostiZaDodPoMesicich 
 

Report /Gordic/Interni/KSUS/ 
 

 

Vysledovka_PO_2010 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy_PO/ 
 

 

Naklady-Procesy211 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

EKO_4Obce_Vydaje_a_prijmy 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

Naklady-Procesy218 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

MST_statistikaKrajuOkresuKROK 
 

Report /Gordic/Interni/MST_statistika/ 
 

 

Naklady-Procesy222 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

EKO_1Kraj_Vydaje_2graf 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

EKO_2Okres_Prijmy_2graf 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

Financni_plan 
 

Report /Gordic/interni/Vykazy_PO/ 
 

 

TOP_Cerpani_213 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

Naklady-Procesy220 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

MST_statistikaEUROSTAT 
 

Report /Gordic/Interni/MST_statistika/ 
 

 

EAP_plneniRozpoctu 
 

Report /Gordic/Externi/EkonomikaUradu/ 
 

 

Naklady-Procesy214 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

šlokení Jelínek 
 

Report /Skoleni/ 
 

 

Vysledovka2010 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy_PO/ 
 

 

EAP_vydajeDleKapitolORJ 
 

Report /Gordic/Externi/EkonomikaUradu/ 
 

 

MEK_VyvojDanPrijmu 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

EKO_1Kraj_Vydaje_1tabulka_detail 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=aeb58486-2a43-4b02-b476-02298bcc942c&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=d96907f5-2ea5-4a96-aa2b-045c72704ecf&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=278ecddc-44db-43cc-b8b2-04a4970ac65e&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=70321415-e6ed-4a8f-8db0-05bd14bfb349&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=cd4bbb20-7729-4e7c-bd58-069123895b3f&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=141e9d7a-3c72-4f9f-be62-07ff8f2ea2a1&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=95f5dd66-0522-4069-81d0-08d5732ce7c0&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=91c41438-c706-451b-a0fb-090eeb8e47fb&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=80b2d85e-2250-4e8a-8f32-0c69b66f046e&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=090a989b-74da-4b7f-976f-0e77b4c7e228&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=bf484500-8e3e-4b58-b8a0-0ece740475c1&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=024999e4-5747-4552-b163-10678b61eb7f&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=a20ec2e2-1d10-441c-8138-14c921959e88&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=c8896ac7-5db6-4002-890e-15e245f95be4&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=5b33b47e-c14a-4c48-a698-16ba3bc7bf1c&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=c5f3f862-7d2d-48d6-9479-17dab005e298&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=cc537129-6019-42e6-bd81-1890f10378be&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=79a65d2e-0498-4349-8ada-1e497c858786&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=6aa7f8e1-2a38-472d-ab84-22582f6dd395&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=4e8f05a8-9822-4ce2-82e4-229a06795f62&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=2602e072-eb2c-491d-9e1f-2448f5651b57&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
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MEK_PorovnaniDanPrijmu 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

MetadataSpousteniOLAPUzivateli 
 

Report /Gordic/Interni/Metadata/ 
 

 

EKO_1Kraj_Vydaje_1tabulka 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

TOP_Cerpani_210 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

EKO_2Okres_Vydaje_2graf 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

ArtiklyVyprsiZaruka 
 

Report /Gordic/Interni/KSUS/ 
 

 

TOP_Cerpani_207 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

MHE_VysledkySberuPorovnaniPOdleIND 
 

Report /Gordic/Interni/HodnoceniEfektivityVe

cPlanovani/ 
 

 

KUKV_Majetek_interni_prehled_dle 

umisteni 
 

Report /Gordic/Interni/InterniMajetek/ 
 

 

EKO_1Kraj_Prijmy_1tabulka_detail2 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

EKO_1Kraj_Prijmy_2graf 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

EAP_vykazZiskuZtrat2010 
 

Report /Gordic/Externi/EkonomikaUradu/ 
 

 

EKO_1Kraj_Prijmy_4dataset 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

Naklady-Procesy217 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

EKO_4DSO_Vydaje_a_prijmy 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

EKO_2Okres_Vydaje_3mapa 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

TOP_Cerpani_206 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

TOP_Cerpani_203 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

TOP_Cerpani_217 
 

Report /Gordic/Interni/Cerpani/ 
 

 

EKO_2Okres_Prijmy_4dataset 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

MST_statistikaMOS 
 

Report /Gordic/Interni/MST_statistika/ 
 

 

EKO_2Okres_Prijmy_1tabulka_detail 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

Naklady-Procesy204 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

EKO_1Kraj_Vydaje_1tabulka_detail1 
 

Report /Gordic/Interni/Ekonomika_obci_na_

zaklade_vykazu_fin2-12/ 
 

 

Naklady-Procesy212 
 

Report /Gordic/Interni/Vykazy/ 
 

 

http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=811cb073-3a51-4d4b-a3f2-2a158e50d166&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=3d253693-4324-4419-8b5b-2a51fe6b8347&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=697cff4b-f834-4dd9-be34-2b0add4d81a3&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=eaa57d23-4a7c-46c4-a09b-2bbeeda37708&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=956fc441-4131-41bc-8ec1-30f371dc44f1&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=91d911fb-a2c8-482d-971e-32eef5a3113e&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=375894cf-7c67-4727-a7ba-34af2bdfec9d&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=e825b2e8-870a-4e7b-887f-3538dc2ff03b&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=5e391d5a-1958-4334-b877-35d677a3d10f&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=5e391d5a-1958-4334-b877-35d677a3d10f&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=8c0c51c7-699a-4a65-91ba-39f96e0d136a&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=337f9ece-d0cc-47b0-9a73-3a6fe777db0e&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=ce08af6a-bb2d-4a64-bd95-3b214fcd87fd&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
http://dwh-db01.kr-karlovarsky.int/ReportServer?%2FGordic%2FInterni%2FMetadata%2FMetadataSpousteniReportuUzivateli&Report_name=edf22bb2-a876-442d-931d-3d2aaf70bf76&Year=2015&Month=3&rs%3AParameterLanguage=
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