
 
OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ 

REPUBLICE   
Aktuální stav, překážky a příležitosti   

Michal Kubáň 
Národní koordinátor otevřených dat 

Odbor hlavního architekta eGovernmentu (MV ČR) 
 

Open Goverment Week, Bratislava, 20. 10. 2016 



 
Zakotvení otevřených dat v 
legislativě 

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci 
úpravy zákon z. 298/2016  
Ø  Zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat jako informačního 

systému  
Ø  Zřízení nové povinnosti povinných subjektů poskytovat určité informace jako 

otevřená data  - nařízení vlády ustanovující seznam informací (datových sad) 
zveřejňovaných jako otevřená data 

Ø  Změna zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon) - znovuzavedení aplikace 
výjimky úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze 

Definice	dle	nově	schválené	legisla3vy:		
....informace	 zveřejňované	 způsobem	 umožňujícím	 dálkový	
přístup	 v	 otevřeném	a	 strojově	 čitelném	 formátu,	 jejichž	 způsob	
ani	účel	následného	využiD	není	omezen	a	které	jsou	evidovány	v	
národním	katalogu	otevřených	dat.	
	



Seznam informací povinně 
zveřejňovaných jako otevřená data - 1  

•  Údaje	obsažené	v	evidenci	obsazovaných	služebních	míst	podle	zákona	č.	
234/2014	Sb.,	o	státní	službě	

•  Datové	sady	registru	smluv	zřízeného	dle	§	4	zákona	č.	340/2015	Sb.,	o	
registru	smluv	(pouze	metadata	definovaná	v	§	5	odst.	5	a	URL	
elektronického	obrazu	textového	obsahu	smlouvy	uveřejněného	dle	§	5	odst.
1)	

	
•  Údaje	obsažené	v	seznamu	fyzických	osob,	podnikajících	fyzických	osob,	

právnických	osob	a	orgánů	veřejné	moci,	které	mají	zřízenu	a	zpřístupněnu	
datovou	schránku,	podle	zákona	č.	300/2008	Sb.,	o	elektronických	úkonech	a	
autorizované	konverzi	dokumentů	(ve	smyslu	ustanovení	§	14b)	

•  Údaje	obsažené	v	informačním	systému	o	veřejných	zakázkách	podle	zákona	
č.	137/2006	Sb.,	o	veřejných	zakázkách;	



Seznam informací povinně 
zveřejňovaných jako otevřená data - 2  

•  Účetní	záznamy	shromážděné	v	centrálním	systému	účetních	informací	
státu	podle	zákona	č.	563/1991	Sb.,	o	účetnictví		

•  Údaje	obsažené	v	centrální	evidenci,	v	níž	se	zpracovávají	údaje	o	dotacích,	
návratných	finančních	výpomocích	a	dalších	obdobných	transferech	
poskytovaných	ze	státního	rozpočtu,	státních	fondů,	státních	finančních	ak]v	
a	Národního	fondu	podle	zákona	č.	218/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	
a	o	změně	některých	souvisejících	zákonů	(rozpočtová	pravidla)	

•  Údaje	obsažené	v	seznamu	o	osobách	zapsaných	v	České	republice	ve	
veřejném	rejstříku	zveřejňovaném	Ministerstvem	financí	podle	zákona	č.	
304/2013	Sb.,	o	veřejných	rejstřících	právnických	a	fyzických	osob	

•  Údaje	obsažené	v	celostátním	informačním	systému	o	jízdních	řádech	podle	
zákona	č.	111/1994	Sb.,	o	silniční	dopravě,	a	zákona	č.	266/1994	Sb.,	o	
dráhách	



 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR 

Strategický	rámec	rozvoje	veřejné	správy	pro	období	2014	–	2020		

Strategie	Digitální	Česko	v.	2.0:	Cesta	k	digitální	ekonomice	

Akční	plán	boje	s	korupcí	na	rok	2016	

Akční	plán	České	republiky	Partnerství	pro	otevřené	vládnuf	na	období	
let	2016	až	2018	

Strategický	plán	rozvoje	ICT	služeb	a	její	opatření	na	zefek]vnění	ICT	
služeb		

• Nové	trendy 	 		
• Nové	výzvy	 	 	 	 	 	digiczech.eu	

Akční	plán	pro	rozvoj	digitální	trhu	



 
Akční plán České republiky Partnerství 
pro otevřené vládnutí na období let 
2016 až 2018 
 
 Gestor: Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro 

koordinace boje s korupcí, Oddělení boje s korupcí  
 
Téma 4.2.  Zpřístupnění dat a informací  
 
4.2.1. Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě       

 veřejných konzultací 
–  Zpřístupnění vybraných datových sad veřejné správy v otevřené podobě a jejich 

katalogizace v NKOD  
–  Veřejné konzultace k nejžádanějším datovým sadám veřejné správy  
 

4.2.2. Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR 
–  Rozvoj standardů otevřených a propojených dat  
–  Školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti publikace a katalogizace otevřených dat  
–  Poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat 
–  Rozvoj Národního katalogu otevřených dat  
 

  
 



Standardy, publikace a 
katalogizace OD VS ČR 

 

http://opendata.gov.cz 



Standardy publikace a katalogizace 
otevřených dat veřejné správy 

						

Tvorba	publikačního	plánu	 Publikace	datové	sady	v	otevřené	podobě	

Zprovoznění	
lokálního	
katalogu	hjp://

opend
ata.go

v.cz	



 
 
Vzorové publikační plány 
 

•  Vzorové publikační plány 
• Ústřední orgán státní správy – ministerstvo 
• Ústřední orgán státní správy – ostatní 
• Krajský úřad 
• Obce s rozšířenou působností 
• Obecní úřad – ostatní 

•  Vzorový publikační plán zejména obsahuje: 
•  =.http://opendata.gov.cz v části „Vzorové 

publikační plány“. 



Vzdělávání v oblasti otevřených dat 
2015 

10	ministerstev	
7	ostatních	

ústředních	orgánů	
státní	správy	

8	krajských	úřadů	

69	obcí	s	
rozšířenou	
působnosf	

112	ostatních	
obecních	úřadů	

•  Obsah	školení:		
•  připravit	publikační	plán,	
•  navrhnout	a	analyzovat	datové	sady	určené	k	otevření,	
•  posoudit	přínosy	a	rizika		
•  ošetřit	podmínky	užif	datových	sad	v	souladu	s	odpovídající	legisla]vou,	
•  připravit	datové	sady	k	publikaci,	
•  zajis]t	zveřejnění	datových	sad	a	jejich	katalogizaci	v	Národním	katalogu	

otevřených	dat.	
•  publikační	a	komunikační	nástroje	

	



NÁRODNÍ	OPEN	DATA	
KATALOG		
	
DATA.GOV.CZ	



 
Národní katalog otevřených dat 
 

h[p://data.gov.cz		

1.   místo	–	Český	úřad	katastrální	a	zeměměřičský	–	38	469	datových	sad	
Celkový	počet	:	472	datasetů		

		



•  Strategie schválena usnesením vlády č.889 dne 
2.11.2015 

•  Cíl 5: Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným 
datům veřejné správy a ke kvalifikovaným 
rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivnosti služeb VS 

•  Opatření č. 17: prosadit standardní publikování dat ve 
veřejné správě  

•  Opatření č. 18: prosadit publikování dat VS formou 
tzv. otevřených dat 

 

Strategie rozvoje ICT služeb VS 



Česká republika v EU   

Zdroj:	hjp://www.europeandataportal.eu/en/content/open-data-maturity-europe		

OPEN	DATA	MATURITY	REPORT	–	2015	



Česká republika v EU   

Zdroj:	hjp://www.europeandataportal.eu/en/content/open-data-maturity-europe		

OPEN	DATA	MATURITY	REPORT	–	2016	



Příklady dobré praxe  
 

SUPERVIZOR	MF	ČR	-	data.mfcr.cz/supervizor	 		A	CO	DÁL?	



Open data událost 
1.  HACKATHON	INSTITUCE	VEŘEJNÉ	SPRÁVY	–	Český	telekomunikační	úřad	
Duben	2016			



 
Open Data Expo 2016   

 
 Setkání	poskytovatelů	a	uživatelů	otevřených	dat		



Uživatelé dat? 

•  Open Data #pivo  



Open Data Challenge 

ROČNÍK	2016	h[p://www.otevrenadata.cz/soutez/	

Zdroj:	Fond	Otakara	Motejla		SPOLEČNĚ	OTEVÍRÁME	DATA	-	Ročník	2015		



Plány MV ČR pro oblast 
otevřených dat 

Ø  Zasazení otevřených dat do kontextu NAP 

Ø  Rozvíjení a rozšiřování znalostní podpory veřejné správy 
v oblasti otevřených dat 

– Konference a školení 

– Nabídka konzultací a pomoci s otevíráním dat 

Ø  Rozvoj Národního katalogu otevřených dat 

Ø  Postupné otevírání dat MV ČR  

 

 



Výzvy 

•  Koordinace aktivit ve veřejné správě 
•  Analýza nejžádanějších dat  
•  Nařízení vlády – soft?  
•  Open API? 
•  Politická podpora? 
•  Absence studií dopadů otevřených dat  
•  Nízký počet poskytovatelů dat ? 
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