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1. Úvod
Slovem „výkaz“ se ve zbytku textu rozuumí „Výkaz pro hodnoccení plnění rozpočtu územních
ú
samosprrávných celkků, dobrovolných svazk ů obcí a re
egionálních rad“ (FIN 2 – 12 M). Výkaz je
zpracováán populárníí formou za účelem
ú
zpřísttupnění kom
mpletních datt za vybrané subjekty.

2. V
Výběr subjjektu a sledovaného období
Uživatel má možnosst zobrazit výýkaz buď proo Kraj Vysočina, nebo prro jakoukoli obec patřící do Kraje
ocí parametru „Subjekt“. Obdobně lzze volit jakékkoli období ood počátku ro
oku 2010
Vysočinaa, a to pomo
pomocí parametru „Období“.
„
Nová
N
obdobíí jsou k dispozici po nah
hrání dat do datového skladu
s
po
bdobí a to v měsíční peri odě.
uzavřeníí účetního ob

3. O
Od rychlýcch informac
cí k detailu
u
Úvodní strana poskkytuje rychlýý přehled o struktuře výkazu a základních
z
hhodnotách ve
v formě
dashboaardu.
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Proklikem
m přes jedn
notlivé nadp
pisy se uživvatel dostane na detailn
ní zobrazeníí dané části výkazu.
V detailu
u lze nalézt opis výkazu
u respektujíccí strukturu výkazu. V čá
ástech výkazzu, kde je to logicky
vhodné, je na konci detailního přehledu
p
umíístěno zobraazení časové řady vývojee daného uka
azatele, a
to za všeechny dostup
pné uzavřené
é předchozí rroky a nejno
ovější známé období.
Při zobraazení detailu
u má uživate
el několik zá kladních mo
ožností jak pokračovat v práci. Je to zejména
návrat n
na hlavní stranu pomocí šipky v inteernetovém prohlížeči,
p
ne
ebo výběr jinného obdob
bí pomocí
paramettru Období (lišta param
metru se zoobrazuje a skrývá skrze šipku v ttmavě modrré lince).
V případ
dě, že tabulka přesahuje jednu strán ku, lze listovvat mezi strá
ánkami pomoocí šipek v ovládacím
o
panelu rreportu.
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4. Možnosti exportu,
e
tis
sku
V jakéko
oli části výkazzu lze provésst export do několika dalších formátů
ů, např. PDF, nebo Excelu
u.

Pro tiskk se doporu
učuje využít soubor ex portovaný do
d MS Exce
el, kde uživvatel může výsledek
optimalizovat do tiskkové podobyy.

