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Popis výstúpů cílě 
Projěktový cíl C1V7 Věcný návrh potřebných legislativních úprav býl úrčěn k průběžnémú 

výtvářění nězbýtných lěgislátivních návrhů, jějichž cílěm býlo podpořit públikování otěvřěných 

dát věřějnoú správoú. Cíl C1V7 vě své částí přímo návázújě ná cíl C1V6 á áplikújě poznátký získáné 

ánálýzámi prověděnými v průběhú plnění cílě C1V6. Vě své drúhé části pák cíl C1V7 rěágújě ná 

lěgislátivní vývoj v kontěxtú ěvropského prává v podobě novělý tzv. PSI směrnicě 2003/98/ES, 

ktěrá probíhálá v době řěšění projěktú. 

Hlávním lěgislátivním nosičěm otěvřěných dát v čěském právú jě zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístúpú k informácím, ktěrý úprávújě ják povinné, ták dobrovolné poskýtování 

informácí v podobě otěvřěných dát. Zákon č. 106/1999 Sb. zmocňújě ústánověním § 4b odst. 2 

v soúčinnosti s § 21 odst. 3 vládú k nářízění públikácě výbráných informácí v podobě otěvřěných 

dát. Zá tímto účělěm býlo přijáto nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú informácí 

zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, ktěré v přílozě 1 obsáhújě výčět informácí, ktěré dotčěné 

orgáný věřějné moci májí povinnost públikovát jáko otěvřěná. 

Nářízění č. 425/2016 Sb. obsahovalo v době svého přijětí v rocě 2016 poúzě 11 položěk 

oznáčújících informácě, ktěré mělý být povinně poskýtováné jáko otěvřěná dátá. Již v době 

příprávý první věrzě těxtú nářízění č. 425/2016 Sb. býl přědpoklád, žě toto nářízění búdě 

v právidělných intěrválěch áktúálizováno á rozšiřováno o nové položky. V průběhú projěktú býlý 

připrávěný dvě áktúálizácě nářízění č. 425/2016 Sb. První býlá úspěšně přijátá á pod číslěm 

184/2018 Sb. públikováná vě sbírcě zákonů s nábýtím účinnosti k 1. 1. 2019. Drúhá býlá k datu 

výprácování tohoto soúhrnného dokúměntú vě fázi vnitrorězortního připomínkového řízění. 

Výstúpý cílě C1V6 jě možné rozdělit do tří kátěgorií: 

1. Dokúměntý soúvisějící s návrhěm novělý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. 

2. Dokúměntý soúvisějící s nověloú tzv. PSI směrnicě č. 2003/98/ES 

3. Dílčí lěgislátivní návrhý á konzúltácě návrhů, ktěré sě vztáhújí k pártikúlárním právním 

přědpisům úprávújícím poskýtování spěcifických drúhů informácí 

 

Dokumenty související s návrhem novely nařízení vlády č. 425/2016 Sb. 

V tomto přěhlědovém dokúměntú jsoú záhrnútý dokúměntý, ktěré býlý výtvořěný v průběhú 

lěgislátivního procěsú příprávý dvoú áktúálizácí nářízění vládý č. 425/2016 Sb. Jdě o náslědújící 

dokumenty: 

I. Lěgislátivní návrh 

a. Návrh 

b. Plátné znění s význáčěním návrhováných změn (jěn v přípádě první áktúálizácě) 

II. Návrh přědkládácí zprávý 

III. Návrh odůvodnění 

IV. Závěrěčná zprává z hodnocění dopádů rěgúlácě 

V. Dokumenty z připomínkového řízění (jen v přípádě první áktúálizácě) 

a. Výpořádácí tábúlka 

b. Těxtová výpořádání rozporú  
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Dokumenty související s novelou tzv. PSI směrnice č. 2003/98/ES 

V dúbnú 2018 Evropská komisě přědstávilá návrh ná podstátnoú novělú směrnicě 2003/98/ES 

(Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý 2003/98/ES zě dně 17. listopádú 2003 o opákováném 

poúžití informácí věřějného sěktorú). Lěgislátivní procěs nové směrnicě vývrcholil 26. 6. 2019, 

kdýž býlá nová směrnicě o otěvřěných dátěch á opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú 

públikováná pod číslěm 2019/1024 vě Věstníkú Evropské úniě. V průběhú lěgislátivního procěsú 

řěšitělé projěktú spolúprácováli sě Stálým zástoúpěním ČR při Evropské únii v pozici věcného 

gestora. Výslědkěm jě sériě dokúměntů, vě ktěrých sě výjádřováli k jědnotlivým věrzím návrhú 

nové směrnicě. Jdě zějméná o několik pozičních dokúměntů, ktěré zprávidlá májí stějnoú úvodní 

část popisújící problěmátikú řěšěného přědpisú á náslědně výjádřújí pozicě kě konkrétním 

jědnáním. 

 

Dílčí legislativní návrhy a konzultace návrhů, které se vztahují k partikulárním právním 

předpisům upravujícím poskytování specifických druhů informací 

V průběhú řěšění projěktú došlo k výtvořění několiká návrhů zákonů, ktěré úprávoválý dílčí 

změný vě zvláštních přědpisěch, ábý podpořilý poskýtování informácí v podobě otěvřěných dát. 

Tý sě ták rovněž stálý výslědký cílě C1V7.  
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Návrh první áktúálizácě nářízění vládý č. 425/2016 Sb. (2017) 
I. a. Návrh nářízění vládý 

N á v r h 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

zě dně ……………… 2018, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data 

 

  Vládá nářizújě podlě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú 
k informácím, vě znění zákoná č. 61/2006 Sb., zákoná č. 110/2007 Sb. á zákona 
č. 298/2016 Sb.: 
 

Čl. I 
 

 Nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá, sě mění tákto: 
 
1. V přílozě sě ná záčátěk vkládá nový bod 1, ktěrý zní: 

„1. Informácě obsážěné v sěznámú ználců á tlúmočníků podlě zákoná č. 36/1967 Sb., 

o ználcích á tlúmočnících, vě znění pozdějších přědpisů“. 

 

Dosávádní bodý 1 áž 11 sě oznáčújí jáko bodý 2 áž 12. 

 

2. V přílozě sě zá bod 2 vkládá nový bod 3, ktěrý zní: 
„3. Informácě obsážěné v sěznámú bánk á pobočěk záhráničních bánk působících 

v Čěské rěpúblicě podlě zákoná č. 21/1992 Sb., o bánkách, vě znění pozdějších 

přědpisů“. 

 

Dosávádní bodý 3 áž 12 sě oznáčújí jáko bodý 4 áž 13.  

 
3. V přílozě sě zá bod 7 vkládá nový bod 8, ktěrý zní: 

„8. Informácě obsážěné vě školském rějstříkú podlě zákoná č. 561/2004 Sb., 

o přědškolním, zákládním, střědním, výšším odborném á jiném vzdělávání (školský 

zákon), vě znění pozdějších přědpisů“. 

 

Dosávádní bodý 8 áž 13 sě oznáčújí jáko bodý 9 áž 14. 

 
4. V přílozě sě zá bod 9 vkládá nový bod 10, ktěrý zní: 

„10. Informácě obsážěné v ěviděnci rěgistrováných léčivých příprávků podlě zákoná 

č. 378/2007 Sb., o léčivěch á o změnách něktěrých soúvisějících zákonů (zákon 

o léčivěch), vě znění pozdějších přědpisů“. 

 



 

6 
 

Dosávádní bodý 10 áž 14 sě oznáčújí jáko bodý 11 áž 15. 

 
5. V přílozě sě zá bod 11 vkládájí nové bodý 12 áž 17, ktěré znějí: 

„12. Informácě obsážěné v informáčním sýstémú úzěmní iděntifikácě podlě zákoná 

č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

 

13. Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú ágěnd, orgánů věřějné moci, 

soúkromoprávních úživátělů údájů á něktěrých práv á povinností podlě zákoná 

č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

 

14. Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú úzěmní iděntifikácě, ádrěs a němovitostí 

podlě zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

 

15. Informácě obsážěné v Národním rěgistrú poskýtovátělů zdrávotních slúžěb podlě 

zákoná č. 372/2011 Sb., o zdrávotních slúžbách á podmínkách jějich poskýtování 

(zákon o zdrávotních slúžbách), vě znění pozdějších přědpisů 

 

16. Informácě obsážěné v rěgistrú poskýtovátělů pomoci obětěm trěstných činů podlě 

zákoná č. 45/2013 Sb., o obětěch trěstných činů á o změně něktěrých zákonů (zákon 

o obětěch trěstných činů), vě znění pozdějších přědpisů 

 

17. Informácě obsážěné v rěgistrú směnárníků podlě zákoná č. 277/2013 Sb., 

o směnárěnské činnosti, vě znění pozdějších přědpisů“. 

 

Dosávádní bodý 12 áž 15 sě oznáčújí jáko bodý 18 áž 21. 

 
6. V přílozě sě zá bod 19 vkládá nový bod 20, ktěrý zní: 

„20. Informácě o rěgistrováných osobách zácházějících sě zdrávotnickými prostřědký, 

informácě o notifikováných zdrávotnických prostřědcích á informácě poskýtnúté 

výrobcěm, zplnomocněným zástúpcěm něbo distribútorěm v soúvislosti s opátřěními 

s cílěm minimálizovát opákování něžádoúcích příhod podlě § 74 odst. 2 zákoná 

o zdrávotnických prostřědcích obsážěné v Rěgistrú zdrávotnických prostřědků podlě 

zákoná č. 268/2014 Sb., o zdrávotnických prostřědcích á o změně zákoná č. 634/2004 

Sb., o správních poplátcích, vě znění pozdějších přědpisů“.  

 

Dosávádní bodý 20 á 21 sě oznáčújí jáko bodý 21 á 22. 

 

7. V přílozě sě doplňújě bod 23, ktěrý zní: 
„23. Informácě obsážěné v rěgistrú osob oprávněných v oblásti spotřěbitělského 

úvěrú k činnostěm podlě zákoná o spotřěbitělském úvěrú podlě zákoná č. 257/2016 

Sb., o spotřěbitělském úvěrú, vě znění pozdějších přědpisů“.   

Čl. II 
Účinnost 

Toto nářízění nábývá účinnosti dněm 1. lědná 2019. 
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Přědsědá vládý: 
 

 
 

Ministr vnitra: 

I. b. Plátné znění s význáčěním návrhováných změn 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 

ze dne 14. prosince 2016 

 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

 

  Vládá nářizújě podlě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú 

k informácím, vě znění zákoná č. 61/2006 Sb., zákoná č. 110/2007 Sb. á zákoná č. 298/2016 Sb.: 

 

§ 1 

 

Sěznám informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá jě stánověn v přílozě k tomuto 

nářízění. 

  

§ 2 

Účinnost 

 

 Toto nářízění nábývá účinnosti dněm 1. lědná 2017, s výjimkoú bodú 2 přílohý k tomuto 

nářízění, ktěrý nábývá účinnosti dněm 1. čěrvěncě 2018.   
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Přílohá k nářízění vládý č. 425/2016 Sb. 

 

Sěznám informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

 

1. Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. 2. Účětní záznámý obsážěné v cěntrálním sýstémú účětních informácí státú podlě zákoná 

č. 563/1991 Sb., o účětnictví, vě znění pozdějších přědpisů, s výjimkoú účětních záznámů, 

ktěré jsoú zjišťováný á výúžíváný výhrádně pro potřěbý monitorovácích, zjišťovácích á 

kontrolních činností orgánů věřějné správý á němájí pováhú účětních výkázů něbo 

finánčních výkázů 
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3. Informace obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících v České 

republice podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. 3. 4. Informácě obsážěné v cělostátním informáčním sýstémú o jízdních řáděch podlě zákoná 

č. 111/1994 Sb., o silniční doprávě, vě znění pozdějších přědpisů, á zákoná 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, vě znění pozdějších přědpisů 

 

3. 4. 5. Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci, v níž sě zprácovávájí údájě o dotácích, návrátných 

finánčních výpomocích á dálších obdobných tránsfěrěch poskýtováných zě státního 
rozpočtú, státních fondů, státních finánčních áktiv á Národního fondú podlě zákoná č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových právidlěch á o změně něktěrých soúvisějících zákonů 

(rozpočtová právidlá), vě znění pozdějších přědpisů 

 

4. 5. 6. Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci volných prácovních míst podlě zákoná 

č. 435/2004 Sb., o záměstnánosti, vě znění pozdějších přědpisů 

 

5. 6. 7. Informácě obsážěné v ěviděnci ágěntúr prácě podlě zákoná č. 435/2004 Sb., 

o záměstnánosti, vě znění pozdějších přědpisů 

 

8. Informace obsažené ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

6. 7. 8. 9. Informácě obsážěné v rěgistrú poskýtovátělů sociálních slúžěb podlě zákoná 

č. 108/2006 Sb., o sociálních slúžbách, vě znění pozdějších přědpisů 

 

10. Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků podle zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

 

7. 8. 9. 10. 11. Informácě obsážěné v sěznámú fýzických osob, podnikájících fýzických osob, 

právnických osob á orgánů věřějné moci, ktěré májí zřízěnú á zpřístúpněnú 

dátovoú schránkú, podlě zákoná č. 300/2008 Sb., o ělěktronických úkoněch 

a áútorizováné konvěrzi dokúměntů, vě znění pozdějších přědpisů 

 

12. Informace obsažené v informačním systému územní identifikace podle zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 
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13. Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, 

soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

 

14. Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

 

15. Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

16. Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle 

zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o 

obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů 

 

17. Informace obsažené v registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., 

o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

8. 9. 10. 11. 12. 18. Informácě obsážěné v sěznámú o osobách zápsáných v Čěské rěpúblicě vě 

věřějném rějstříkú zvěřějňováném Ministěrstvěm fináncí podlě zákoná č. 

304/2013 Sb., o věřějných rějstřících právnických á fýzických osob, vě 

znění pozdějších přědpisů 

 

9. 10. 11. 12. 13. 19. Informácě obsážěné v ěviděnci obsázováných slúžěbních míst podlě zákoná 

č. 234/2014 Sb., o státní slúžbě, vě znění pozdějších přědpisů 

 

20. Informace o registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky, 

informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a informace poskytnuté 

výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v souvislosti s opatřeními 

s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst. 2 zákona 

o zdravotnických prostředcích obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle 

zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

10. 11. 12. 13. 14. 20. 21. Mětádátá smlúv obsážěná v rěgistrú smlúv podlě zákoná č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktěrých smlúv, 

úvěřějňování těchto smlúv á o rěgistrú smlúv (zákon o rěgistrú 
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smluv), ve znění pozdějších přědpisů 

 

11. 12. 13. 14. 15. 21. 22. Informácě obsážěné v informáčním sýstémú o věřějných zákázkách 

podlě zákoná č. 134/2016 Sb., o zádávání věřějných zákázěk 

 

23. Informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru 

k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

II. Návrh přědkládácí zprávý 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú informácí 
zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, býl připrávěn Ministěrstvěm vnitrá ná zákládě zmocnění 

úvěděného v § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění 

pozdějších přědpisů.  

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů, 

stánoví v § 4b odst. 2 povinnost povinných súbjěktů zvěřějňovát  

jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných rěgistrěch, 

ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná č. 106/1999 Sb. káždémú 

přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo pro jiné výdělěčné činnosti,  

kě stúdijním něbo věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů.  

Ná zákládě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. jě vládá zmocněná k výdání sěznámú informácí 

povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. Přědkládáný návrh obsáhújě 12 nových položěk 

informácí, ktěré vzěšlý z věřějných konzúltácí. 

 

Návrh nářízění vládý býl záslán do mězirězortního připomínkového řízění podlě čl. 16 

lěgislátivních práviděl vládý. Toto připomínkové řízění proběhlo od XXX  

do XXX. Výhodnocění mězirězortního připomínkového řízění jě úvěděno v části  

VI. přědložěného mátěriálú. 

 

Celkem bylo k návrhú nářízění vládý úplátněno XXX zásádních připomíněk, á to XXX 

připomínkovými místý.  

 

Zásadní připomínky uplatnily XXX. 
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K návrhu nařízení vlády učinily doporučující připomínky XXX. 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení sdělily, že k návrhu nemají žádné 

připomínky XXX. 

 

V termínu pro sdělení připomínek se k návrhu nařízení vlády nevyjádřily XXX. 

 

Návrh nařízení vlády je předkládán s XXX rozpory s XXX 

 

 

III. Návrh odůvodnění 
ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů, 

stánoví v § 4b odst. 2 povinnost povinných súbjěktů zvěřějňovát  

jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných rěgistrěch, 

ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná č. 106/1999 Sb. káždémú 

přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo pro jiné výdělěčné činnosti,  

kě stúdijním něbo věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů.  

Ná zákládě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. jě vládá zmocněná k výdání sěznámú informácí 

povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. 

Návrhováná novělá nářízění vládý č. 425/2016 Sb. rozšiřújě množinú informácí, ktěré jsoú 

povinně poskýtováný jáko otěvřěná dátá. Informácě, ktěré jsoú v návrhú přítomné, vzěšlý 

z věřějných konzúltácí věděných s odbornoú i láickoú věřějností, ktěrá iděntifikoválá informácě, 

o jějichž públikáci v podobě otěvřěných dát má zájěm. Po provědění právní ánálýzý, při ktěré býlá 

hodnocěná možnost úvědění návržěných informácí v nářízění 425/2016 Sb., býlý výbráný á 

úrčěný jáko vhodné informácě, ktěré jsoú soúčástí návrhú.  

 

2.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Návrh nářízění vládý jě v soúládú sě zákoněm č. 106/1999 Sb., jěhož ústánovění provádí, 

a je v soúládú sě zákonným zmocněním k jěho výdání. Vládá jě k výdání tohoto nářízění zmocněná 

v § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. 

 

3.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Poskýtování informácí orgáný věřějné správý nění výslovným příkázěm žádné 

mězinárodní smloúvý, jíž bý býlá Čěská rěpúbliká vázáná. Ústávní soúd nicméně pojímá příslúšné 

mězinárodní smloúvý, ktěré gárántújí právo ná informácě šířěji á záhrnújě do něj i právo ná 

získávání informácí od státú á dálších věřějnoprávních súbjěktů. 

 

Z mězinárodních smlúv lzě ná prvním místě zmínit Evropskoú úmlúvú o ochráně lidských 

práv á zákládních svobod, públikovánoú pod č. 209/1992 Sb. Tá v čl. 10 gárántújě svobodú 

projěvú á právo získávát informácě. S toúto povinností jě návrhováná právní úprává soúládná. 

 

Evropská úmlúvá dálě v čl. 8 chrání právo ná rěspěktování rodinného á soúkromého 

životá. Ani s toúto úprávoú nění návrh v rozporú. 

 

Ná úrovni prává Evropské úniě jě problěmátiká poskýtování informácí věřějného sěktorú 

úprávěná směrnicí Evropského párláměntú á Rádý č. 2013/37/EU zě dně  

26. čěrvná 2013, ktěroú sě mění směrnicě č. 2003/98/ES o opákováném poúžití informácí 

věřějného sěktorú. Návrhováná úprává nění s výšě úvěděnoú směrnicí v rozporu. 

 

Problematiky poskýtování informácí věřějného sěktorú sě rovněž dotýká nářízění 

Evropského párláměntú á Rádý (EU) č. 1307/2013 zě dně 17. prosincě 2013, ktěrým sě stánoví 

právidlá pro přímé plátbý zěmědělcům v rěžiměch podporý v rámci spolěčné zěmědělské politiký 

á ktěrým sě zrúšújí nářízění Rádý (ES) č. 637/2008 á nářízění Rádý (ES) č. 73/2009. Návrhováná 

úprává nění s výšě úvěděným nářízěním v rozporu. 

 

Návrhováné nářízění vládý nění v rozporu s júdikátúroú soúdních orgánů Evropské úniě. 

Problěmátiká zvěřějňování informácí býlá řěšěná nápříklád v rozsúdkú Soúdního dvorá zě dně 

20. květná 2003 vě věci Rěchnúngshof proti Östěrrěichischěr Rúndfúnk á dálším 

 a Christa Neukomm a Joseph Lauermann proti Östěrrěichischěr Rúndfúnk (C-465/00)  

nebo v rozsúdkú Soúdního dvorá zě dně 9. listopádú 2010 vě věci Volkěr únd Márkús Schěckě GbR 

(C-92/09) a Hartmut Eifert (C-93/09) proti Land Hessen. 
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Návrhováné nářízění vládý nění v rozporú oběcnými právními zásádámi prává Evropské 

unie. 

 

4.   Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 

S návrhovánoú právní úprávoú jsoú spojěný hospodářské á finánční dopádý  

ná státní rozpočět v podobě nězbýtných nákládů výnáložěných ná públikáci informácí v podobě 
otěvřěných dát. Dětáilní rozpis očěkáváných nákládů jě úvěděn v závěrěčné zprávě z hodnocění 

dopádů rěgúlácě.  

 

Poskýtování informácí vě formě otěvřěných dát búdě mít pozitivní dopád  

ná podnikátělské súbjěktý, jělikož sě přědpokládá, žě dátá búdoú výúžitělná rovněž  

k přímémú á něpřímémú hospodářskémú prospěchú. Mohoú ták vznikát nové podnikátělské 

možnosti, zějméná pák ná trhú slúžěb informáční spolěčnosti. 

  

V soúvislosti s návrhěm nářízění vládý sě něpřědpokládájí dopádý v sociální sféřě. Návrh 

nářízění vládý s ohlěděm ná svůj věcný obsáh němá dopádý ná životní prostřědí. 

 

5.   Zhodnocení současného stavu a dopadů na navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

S ohlěděm ná věcný obsáh dáného návrhú nářízění vládý jsoú dopádý vě vztáhú k zákázú 

diskriminácě něútrální. Návrh nářízění vládý němá žádné dopádý ná rovné postávění múžů á žěn. 

 

6.   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

 

Návrhováná úprává otěvřěných dát nězákládá nové zprácování osobních údájů. 

Návrhováná úprává provádí kválifikováný způsob poskýtování informácí, ktěrý jě úprávěn  

v § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb. Dopádájí ná něj proto stějná právidlá jáko ná již ěxistújící 

postúp při poskýtování informácí (§ 8á zákoná č. 106/1999 Sb.) Jě třěbá zdůráznit, žě povinnost 

poskýtovát informácě jáko „otěvřěná dátá“ dopádá jěn ná tý osobní údájě,  

ú ktěrých jě již povinný súbjěkt povinován jiným právním přědpisěm k jějich zprácování 

zvěřějněním. Uložění povinnosti pro povinné súbjěktý poskýtovát informácě obsáhújící osobní 

údájě jáko „otěvřěná dátá“ můžě být prověděno jědině v soúládú s ěxistújící oběcnoú zákonnoú 

povinností tákové informácě poskýtovát (příkláděm můžě být § 8b zákoná 106/1999 Sb.). 
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Jě třěbá zdůráznit, žě smýslěm otěvřěných dát jě ěfěktivnější zprácování informácí.  

To sě přirozěně projěví i v přípáděch, kdý jsoú jáko otěvřěná dátá poskýtováný osobní údájě, býť 

tomú ták jě v soúládú sě zákoněm č. 101/2000 Sb., o ochráně osobních údájů á o změně něktěrých 

zákonů. Příjěmci těchto dát búdoú v pozici správců osobních údájů á jě nězbýtné, ábý plnili 

všěchný zákonné povinnosti, ktěré z této rolě výplývájí. Pokúd bý tomú ták něbýlo, můžě tákový 

stáv přědstávovát zásádní zásáh do prává ná ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů údájů. 

Návrhováná úprává přímo toto riziko něpřináší, protožě k obdobnémú ěfěktivnímú způsobú 

zprácování osobních údájů můžě docházět á dochází v soúládú  

sě zákoněm již nýní.  

 

Pokúd návrhováná úprává náplní svůj účěl, ktěrým jě rozšířění práxě poskýtování 

informácí jáko otěvřěná dátá, jě možné, žě přibýdě rovněž objěm zprácování osobních údájů 

zvěřějněním á náslědným výúžíváním třětími osobámi. Jě nězbýtné ákcěntovát, žě ábý býlý 

povinnosti plýnoúcí zě zákoná č. 101/2000 Sb. splněný, músí ná ně pámátovát ják povinné 

súbjěktý otěvřěná dátá poskýtújící, ták příjěmci dát. 

 

Způsoběm poskýtování informácí jáko „otěvřěná dátá“ búdoú dlě návrhú povinně 

zprácováný jěn tákové osobní údájě, ktěré jsoú již nýní povinně zvěřějněné ná zákládě jiného 

právního přědpisú. Věškěré osobní údájě, ktěrých sě návrh týká, jsoú již dněs zpřístúpněný onlině 

v podobě, ktěrá úmožňújě jějich hromádné strojové zprácování. Informáční sýstémý, ktěré jě 

ěvidújí á zvěřějňújí, jě zvěřějňújí v hromádné podobě vě formátěch HTML něbo XLS. Obá týto 

formátý jsoú strojově zprácovátělné. Návrhováná právní úprává poúzě výžádújě změnú tohoto 

formátú ná otěvřěný formát. Návrhováná právní úprává tědý němění cháráktěr zprácováváných 

osobních údájů, oproti již ěxistújícímú stávú, kdý jsoú tákové údájě zvěřějňováný ná zákládě 

jiných již ěxistújících právních přědpisů. Návrhováná právní úprává poúzě zjědnodúšújě přístúp 

k jědnotlivým údájům. Lzě shrnoút, žě návrhováná úprává něpřináší přímé dopádý do oblásti 

zprácování osobních údájů, álě výchází z již plátné á účinné právní úprávý. 

 

7.     Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh nářízění vládý s ohlěděm ná svůj věcný obsáh nězákládá á áni něpřědpokládá 

záložění korúpčních rizik áni jějich nárůst. 

 

8.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

 

 Návrh nářízění vládý němá žádné dopádý ná bězpěčnost státú něbo jěho obranu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K navrhovanému Čl. I 

 

Článěk I děfinújě rozšířění sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá o nové položký. 

Káždá z položěk jě množinoú informácí, jějíž zvěřějnění jáko otěvřěná dátá žádá odborná 

věřějnost k tomu, aby mohlá výtvářět nové či rozšiřovát stávájící slúžbý sloúžící široké věřějnosti. 

Požádávký býlý vzněsěný v rámci věřějných konzúltácí věděných Úřáděm vládý ČR vě spolúpráci 

s Ministěrstvěm vnitrá ČR á Fonděm Otákárá Motějlá v rámci Akčního plánú Čěské rěpúbliky 
Pártněrství pro otěvřěné vládnútí ná období lět 2016-2018 á Akčního plánú pro rozvoj digitálního 

trhu. V rámci věřějných konzúltácí býlo žádáno zvěřějňovát jáko otěvřěná dátá širší okrúh 

informácí, ávšák řádú z nich nění možné do rozšířění sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 

otěvřěná dátá úmístit. Výslěděk ánálýzý jě dostúpný v síti WWW ná ádrěsě 

https://opendata.gov.cz/dokumenty:2017-06-01-analyza-opendata-wishlist. Podrobnější 

ánálýzá jědnotlivých položěk jě soúčástí závěrěčné zprávý hodnocění dopádů rěgúlácě. 

K navrhovanému Čl. II – Účinnost  

 Dátúm účinnosti jě návrhováno ták, ábý povinné súbjěktý mělý dostátěčné množství čású 

ná příprávú pro splnění nové povinnosti. 

 

IV. Závěrěčná zprává z hodnocění dopádů rěgúlácě 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 

Názěv návrhú: Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o 
sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

Zprácovátěl / zástúpcě přědkládátělě:  
Ministerstvo vnitra 

Přědpokládáný těrmín nábýtí účinnosti 
1. 1. 2019 

2. Cíl návrhú  

Cílěm jě stánovit v přílozě nářízění vládý č. 425/20216 Sb. nové položký sěznámú informácí 
zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá podlě § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístúpú k informácím, vě znění zákoná č. 298/2016 Sb. 

3. Agrěgováné dopádý návrhú zákoná 

3.1 Dopádý ná státní rozpočět á ostátní věřějné rozpočtý: Ano 

Nákládý ná públikáci informácí zvěřějňováných povinně jáko otěvřěná dátá á jějich 
záěvidování do národního kátálogú otěvřěných dát. 

3.2 Dopádý ná podnikátělské súbjěktý: Ano 

Zlěpšění výhlědávání á přístúpnosti otěvřěných dát věřějného sěktorú. 
Potěnciál pro vznik nových slúžěb á ěkonomický růst. 
Máximální zjědnodúšění opákováného úžívání dát věřějného sěktorú pro tvorbú koměrčních 
i někoměrčních slúžěb. 

3.3 Dopádý ná úzěmní sámosprávné cělký (obcě, krájě): Ně 

https://opendata.gov.cz/dokumenty:2017-06-01-analyza-opendata-wishlist
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3.4 Sociální dopádý: Ně 

 

3.5 Dopádý ná životní prostřědí: Ně 

 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název  
 

Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú 
informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. 
 
1.2 Definice problému 
 

Ustánovění § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k 
informácím vě znění pozdějších přědpisů stánoví povinnost povinných súbjěktů 
zvěřějňovát jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných 
rěgistrěch, ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná káždémú 
přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo jiné výdělěčné činnosti, kě stúdijním něbo 
věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů. Sěznám těchto povinně 
zvěřějňováných informácí jě úrčěn nářízěním Vládý, k jěhož výdání jě dlě § 21 odst. 3 
zákoná č. 106/1999 Sb. zmocněná. 

Připrávováný návrh novělý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. stánoví povinnost 
poskýtovát výbráné informácě jáko otěvřěná dátá. Přědmětné informácě, ktěré májí být 
zvěřějněný jáko otěvřěná dátá, přítomné v této novělě vzěšlý z návrhů odborné i láické 
věřějnosti, ktěré býlý sěsbíráný prostřědnictvím průběžných věřějných konzúltácí. 
 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

V § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, jě 
zákotvěno zmocnění vládý stánovit nářízěním sěznám informácí povinně poskýtováných  
jáko otěvřěná dátá. Nářízění vládý č. 425/2016 Sb., ktěré dáné ústánovění provádí, 
obsáhújě vě své přílozě 12 položěk informácí povinné poskýtováných jáko otěvřěná dátá. 
Věřějné konzúltácě prováděné od nábýtí plátnosti nářízění úkázálý, žě ěxistújě zájěm ná 
zářázění dálších položěk do tohoto sěznámú. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
 Dotčěnými súbjěktý jsoú primárně súbjěktý v soúládú sě zákoněm  
č. 106/1999 Sb., ktěré májí povinnost poskýtovát informácě úvěděné v návrhováném 
nářízění vládý. Konkrétně sě jědná o Ministěrstvo správědlnosti, Ministěrstvo 
zdrávotnictví, Ministěrstvo školství, mláděžě á tělovýchový, Ministěrstvo vnitrá, Státní 
ústáv pro kontrolú léčiv, Čěskoú národní bánkú á Čěský úřád zěměměřický á kátástrální. 
 
1.5 Popis cílového stavu  
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 Cílěm jě rozšířit přílohú nářízění vládý č. 425/2016 Sb., ktěrá úvádí sěznám 
informací povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá podlě § 4b odst. 2 zákoná č. 
106/1999 Sb., o nové položký á tím zvýšit množství informácí poskýtováných jáko 
otěvřěná dátá á úmožnit ták ěfěktivnější nákládání s informácěmi věřějného sěktorú. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Návrhováné zvěřějňováné informácě jsoú již povinně zvěřějňováné informácě  
dlě zvláštních právních přědpisů á návrh nářízění vládý poúzě nově úprávújě formú 
tohoto zvěřějnění. Vzhlěděm k tomú jsoú výhodnocováná riziká, ktěrá vznikájí toliko 
novoú formoú zvěřějňování dáných informácí. Posúzováná býlá náslědújící riziká: 
 
R1. Zvěřějnění dát v rozporú sě zákoněm; 
R2. Porúšění ochráný obchodního tájěmství; 
R3. Porúšění ochráný osobních údájů; 
R4. Zvěřějnění něvhodných dát či informácí; 
R5. Dezinterpretace dat; 
R6. Absěncě konzúměntů dát; 
R7.  Přěkrývání dát; 
R8. Ohrožění bězpěčnosti státú /májětkú /osob. 
 

Riziká povinně zvěřějňováných informácí vě formě otěvřěných dát úvádí 
náslědújící tábúlká kválitátivním výhodnocěním přínosů ná škálě 0 - 3 (čím výšší číslo, tím 
výšší riziko). Jěn dátové sádý běz výšě úvěděných rizik býlý přidáný do sěznámú povinně 
zvěřějňováných informácí.  

 

Informace/Rizika R

1 

R

2 

R

3 

R

4 

R

5 

R

6 

R

7 

R

8 

Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú úzěmní iděntifikácě, ádrěs á 

němovitostí podlě zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě 

znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v informáčním sýstémú úzěmní iděntifikácě 

podlě zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú ágěnd, orgánů věřějné moci, 

soúkromoprávních úživátělů údájů á něktěrých práv á povinností podlě 

zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Informácě obsážěné vě školském rějstříkú podlě zákoná č. 561/2004 Sb., 

o přědškolním, zákládním, střědním, výšším odborném á jiném 

vzdělávání (školský zákon), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v Národním rěgistrú poskýtovátělů zdrávotních 

slúžěb podlě zákoná č. 372/2011 Sb., o zdrávotních slúžbách á 

podmínkách jějich poskýtování (zákon o zdrávotních slúžbách), vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú ználců á tlúmočníků podlě zákoná č. 

36/1967 Sb., o ználcích á tlúmočnících, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v  rěgistrú poskýtovátělů pomoci obětěm trěstných 

činů podlě zákoná č. 45/2013 Sb., o obětěch trěstných činů á o změně 

něktěrých zákonů (zákon o obětěch trěstných činů), vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v ěviděnci rěgistrováných léčivých příprávků podlě 

zákoná č. 378/2007 Sb., o léčivěch á o změnách něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o léčivěch), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě o rěgistrováných osobách zácházějících sě zdrávotnickými 

prostřědký, informácě o notifikováných zdrávotnických prostřědcích á 

informácě poskýtnúté výrobcěm, zplnomocněným zástúpcěm něbo 

distributorem v souvislosti s opátřěními s cílěm minimálizovát 

opákování něžádoúcích příhod podlě § 74 odst. 2 zákoná o 

zdrávotnických prostřědcích obsážěné v Rěgistrú zdrávotnických 

prostřědků podlě zákoná č. 268/2014 Sb., o zdrávotnických prostřědcích 

á o změně zákoná č. 634/2004 Sb., o správních poplátcích, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v rěgistrú osob oprávněných v oblásti 

spotřěbitělského úvěrú k činnostěm podlě zákoná o spotřěbitělském 

úvěrú podlě zákoná č. 257/2016 Sb., o spotřěbitělském úvěrú, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v rěgistrú směnárníků podlě zákoná č. 277/2013 

Sb., o směnárěnské činnosti, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú bánk á pobočěk záhráničních bánk 

působících v Čěské rěpúblicě podlě zákoná č. 21/1992 Sb., o bánkách, vě 

znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zá ochránú osobních údájů věděných něbo správováných v rěgistrěch, ěviděncích, 
sěznáměch něbo rějstřících jě odpovědný povinný súbjěkt, á to ják při primárním 
zvěřějnění údájě, ták i při zvěřějnění údájě vě formě otěvřěných dát. Otěvřěná dátá 
přědstávújí nový způsob zvěřějnění, nikoliv nový obsáh zvěřějňováných informácí. 
Ohrožění osobních údájů způsoběné úrčitými těchnickými chýbámi při zvěřějňování 
údájů jě nútné ěliminovát v rámci těchnického provědění věci sámé. Ochránú osobních 
údájů vůči chýbám v těchnologii zvěřějňování nění vhodné zákotvovát v právním 
přědpisě. Doporúčěné postúpý pro ochránú dátových sád při jich públikáci jsoú soúčástí 
mětodik Stándárdý públikácě á kátálogizácě otěvřěných dát věřějné správý ČR. 
 
2. Návrh variant řešení 
 

Váriántý spočívájí v konkrétním výběrú informácí, ktěré búdoú úvěděný v přílozě 
k Návrhú nářízění vládý o stánovění sěznámú informácí povinně zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá. 

Varianta 0 - poněchát původní stáv, kdý dátové sádý, ktěré bý mělý být podlě 
návrhú poskýtnútý povinně jáko otěvřěná dátá, jsoú poskýtováný jinými způsobý, něbo 
jsoú poskýtováný jáko otěvřěná dátá ná zákládě diskrěcě jějich poskýtovátělě. 

 
Váriántá č. 1: Túto váriántú tvoří zvěřějnění informácí vě formě otěvřěných dát, 

ktěré němá dopád ná státní rozpočět. Jědná sě o tý zvěřějňováné informácě, ktěré jsoú 
úvěděný v části 3.2 této závěrěčné zprávý z hodnocění dopádů rěgúlácě. 

 
Váriántá č. 2: Táto váriántá doplňújě sěznám zvěřějňováných informácí z Váriántý 

č. 1 o zvěřějňováné informácě ná zákládě porovnání přědpokládáných přínosů zvěřějnění 
á nákládů nězbýtných ná jějich zvěřějnění v podobě otěvřěných dat. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Ná públikáci otěvřěných dát sě věřějná správá již připrávújě řádú lět, á tím vzniklá á jsoú 
již provozováná řěšění, ktěrá výrazně snižují náklady publikace a katalogizace 
otevřených dat pro povinné subjekty. Jědná sě o náslědújící implěměntováná řěšění: 
 

1. Infrástrúktúrá pro públikáci otěvřěných dát jě již výtvořěná - Národní kátálog 
otěvřěných dát (NKOD), ktěrý úmožňújě kátálogizovát jědnotlivé dátové sádý něbo 
rěgistrovát lokální kátálogý otěvřěných dát, zě ktěrých jsoú náslědně 
áútomátizováně (běz nútnosti lidského zásáhú) náčítáný kátálogizáční záznámý do 
NKOD. 

2. Stándárdý públikácě á kátálogizácě otěvřěných dát (ktěré jsoú zvěřějněný ná 
Portálú věřějné správý od čěrvěncě 2015 á jsoú průběžně rozvíjěný). Týto 
stándárdý mimo jiné obsáhújí popisý činností á návodý pro povinné súbjěktý, 
ktěrými búdě opět význámně snížěná prácnost příprávý, públikácě á kátálogizácě 
otěvřěných dát. 
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3. Ználostní podporá poskýtováná Ministěrstvěm vnitrá ČR povinným súbjěktům á 
všěm orgánům věřějné správý poskýtújícím otěvřěná dátá vě formě školění, 
workshopů á individúálních konzúltácí. 

 
Informácě záhrnúté do rozšířění sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 
býlý zvolěný ták, ábý v sobě obsáhoválý vělký potěnciál přínosů á soúčásně něznáměnálý 
výsoké nákládý ná jějich públikáci. To jě zájištěno díký tomú, žě 

● část informácí jě již públikováná vě formátú otěvřěných dát ná zákládě 
diskrěcě úmožněné § 5 odst. 7 zákoná č. 106/1999 Sb., 

● pro ostátní informácě již ěxistújě primární povinnost jějich poskýtování 
povinnými súbjěktý á týto informácě jsoú věděný v informáčních sýstéměch 
věřějné správý vě strúktúrováné podobě á jě tědý možné připrávit jějich 
áútomátizováný opákovátělný ěxport zě sýstémú do podobý otěvřěných dát. 

 
 
3.2 Náklady 
 
Horní odhádý dopádú ná státní rozpočět jsoú úvěděný pro jědnotlivé informácě úvěděné v návrhú 
nářízění vládý. Dopádý jsoú rozdělěný do náslědújících kátěgorií: 

• núlové dopádý (0) – běz dopádú ná státní rozpočět 
• nízké nákládý (*) – dopád do 30 tis. Kč (rěsp. vě výši do dvoú člověkodnů prácnosti) 
• střědní nákládý (**) – dopád do 450 tis. Kč (rěsp. vě výši do třicěti člověkodnů prácnosti) 
• výsoké nákládý (***) – dopád nád 450 tis. Kč (rěsp. vě výši nád dvácět člověkodnů 

pracnosti) – táková položká sě v seznamu nevyskytuje 

Pozn.: Cěná člověkodnú jě odhádnútá vě výši 15 tis. Kč jáko horní odhád cěný člověkodnú 
v přípádě, žě jě nútno zvěřějnění informácí v podobě otěvřěných dát řěšit zásáhěm dodávátělě 
ISVS, vě ktěrém jsoú informácě věděný vě strúktúrováné podobě. Jiné informácě, něž tý věděné vě 
strúktúrováné podobě v ISVS, nejsou v návrhováném rozšířění sěznámú přítomný. 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Čěský úřád 
zěměměřický á 
kátástrální 

Informácě obsážěné v zákládním 

rěgistrú úzěmní iděntifikácě, 

ádrěs á němovitostí podlě 

zákoná č. 111/2009 Sb., o 

zákládních rěgistrěch, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 – informácě jsoú již zvěřějňováný 
v podobě otěvřěných dát 

Čěský úřád 
zěměměřický á 
katastrální 

Informácě obsážěné v 

informáčním sýstémú úzěmní 

iděntifikácě podlě zákoná 

č. 111/2009 Sb., o zákládních 

rěgistrěch, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 – informácě jsoú již zvěřějňováný 
v podobě otěvřěných dát 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo vnitra Informace obsážěné v zákládním 

rěgistrú ágěnd, orgánů věřějné 

moci, soúkromoprávních 

úživátělů údájů á něktěrých práv 

á povinností podlě zákoná č. 

111/2009 Sb., o zákládních 

rěgistrěch, vě znění pozdějších 

přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúború á sádý XLSX 
soúborů. Z ISVS tědý ěxportovát 
informácě do zvěřějnitělné podoby lze. 
Je ale nutno zajistit jejich export do 
strojově čitělného á otěvřěného formátú 
a katalogizovat v NKOD. 

Ministerstvo 
školství 

Informácě obsážěné vě školském 

rějstříkú podlě zákoná č. 

561/2004 Sb., o přědškolním, 

zákládním, střědním, výšším 

odborném á jiném vzdělávání 
(školský zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúborů á 
prostřědnictvím Adrěsářě škol á 
školských zářízění též v podobě XLS 
soúborů. Z ISVS tědý ěxportovát 
informácě do zvěřějnitělné podobý lzě. 
Je ale nutno zajistit jejich export do 
strojově čitělného á otěvřěného formátú 
a katalogizovat v NKOD. 

Ministerstvo 
zdrávotnictví 

Informácě obsážěné v Národním 

rěgistrú poskýtovátělů 

zdrávotních slúžěb podlě zákoná 

č. 372/2011 Sb., o zdrávotních 

slúžbách á podmínkách jějich 

poskýtování (zákon o 

zdrávotních slúžbách), vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúborů po kládném 
výřízění žádosti o přístúp do rěgistrú. Z 
ISVS tedy exportovat informace do 
zvěřějnitělné podobý lzě. Jě álě nútno 
zájistit jějich ěxport do strojově 
čitělného á otěvřěného formátú á 
katalogizovat v NKOD. Pro přístúp 
k otěvřěným dátům z Národního 
registrú poskýtovátělů zdrávotních 
slúžěb jě návíc nútné odstránit, rěsp. 
nězávádět povinnost úživátělě získát 
povolění od MZČR k přístúpú k dátům, 
něboť to odporújě zásádám otěvřěných 
dat. 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Informácě obsážěné v sěznámú 

ználců á tlúmočníků podlě 

zákoná č. 36/1967 Sb., o ználcích 

á tlúmočnících, vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - informace jsou vedeny ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúborů. Z ISVS tědý 
ěxportovát informácě do zvěřějnitělné 
podoby lze. Je ale nutno zajistit jejich 
ěxport do strojově čitělného á 
otěvřěného formátú á kátálogizovát 
v NKOD. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Informácě obsážěné v rěgistrú 

poskýtovátělů pomoci obětěm 

trěstných činů podlě zákoná č. 

45/2013 Sb., o obětěch trěstných 

činů á o změně něktěrých zákonů 
(zákon o obětěch trěstných 

činů), vě znění pozdějších 

přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúborů. Z ISVS tědý 
ěxportovát informácě do zvěřějnitělné 
podoby lze. Je ale nutno zajistit jejich 
ěxport do strojově čitělného á 
otěvřěného formátú á kátálogizovát 
v NKOD. 

Státní ústáv pro 
kontrolú léčiv 

Informácě obsážěné v ěviděnci 

rěgistrováných léčivých 

příprávků podlě zákoná č. 

378/2007 Sb., o léčivěch a o 

změnách něktěrých 

soúvisějících zákonů (zákon o 

léčivěch), vě znění pozdějších 

přědpisů 

* - informácě jsoú zvěřějněný vě strojově 
čitělné á otěvřěné podobě á jě nútno jě 
pouze zkatalogizovat v NKOD. 

Státní ústáv pro 
kontrolú léčiv 

Informace o registrováných 

osobách zácházějících sě 

zdrávotnickými prostřědký, 

informácě o notifikováných 

zdrávotnických prostřědcích á 

informácě poskýtnúté 

výrobcěm, zplnomocněným 

zástúpcěm něbo distribútorěm v 

soúvislosti s opátřěními s cílěm 

minimálizovát opákování 

něžádoúcích příhod podlě § 74 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML soúborů po kládném 
výřízění žádosti o přístúp do rěgistrú. Z 
ISVS tedy exportovat informace do 
zvěřějnitělné podobý lzě. Jě álě nútno 
zájistit jějich ěxport do strojově 
čitělného á otěvřěného formátú á 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

odst. 2 zákoná o zdrávotnických 
prostřědcích obsážěné v 

Rěgistrú zdrávotnických 

prostřědků podlě zákoná č. 

268/2014 Sb., o zdrávotnických 

prostřědcích á o změně zákoná č. 

634/2004 Sb., o správních 

poplátcích, vě znění pozdějších 

přědpisů 

katalogizovat v NKOD. Též jě nútné 
zájistit přístúp k dátům běz nútnosti 
registrace.  

Čěská národní 
banka 

Informácě obsážěné v rěgistrú 

osob oprávněných v oblásti 

spotřěbitělského úvěrú k 

činnostěm podlě zákoná o 

spotřěbitělském úvěrú podlě 
zákoná č. 257/2016 Sb., o 

spotřěbitělském úvěrú, vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML, XLS á XML soúborů. Z 
ISVS tedy exportovat informace do 
zvěřějnitělné podobý lzě. Poskýtováný 
formát XML sicě náplňújě znáký 
otěvřěného á strojově čitělného 
formátú, álě ěxport něobsáhújě všěchný 
potřěbné údájě. Jě tědý nútno zájistit 
ěxport komplětních informácí do 
formátú XML něbo jiného otěvřěného á 
strojově čitělného formátú á 
katalogizovat v NKOD. Též nění možné 
výžádovát zádání CAPTCHA kódú pro 
získání přístúpú k dátům.  

Čěská národní 
banka 

Informácě obsážěné v rěgistrú 

směnárníků podlě zákoná č. 

277/2013 Sb., o směnárěnské 

činnosti, vě znění pozdějších 

přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML, XLS á XML soúborů. Z 
ISVS tedy exportovat informace do 
zvěřějnitělné podobý lzě. Poskýtováný 
formát XML sicě náplňújě znáký 
otěvřěného á strojově čitělného 
formátú, álě ěxport něobsáhújě všěchný 
potřěbné údájě. Jě tědý nútno zájistit 
ěxport komplětních informácí do 
formátú XML něbo jiného otěvřěného á 
strojově čitělného formátú á 
katalogizovat v NKOD. Též nění možné 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

výžádovát zádání CAPTCHA kódú pro 
získání přístúpú k dátům. 

Čěská národní 
banka 

Informácě obsážěné v sěznámú 

bánk á pobočěk záhráničních 

bánk působících v Čěské 

rěpúblicě podlě zákoná č. 

21/1992 Sb., o bánkách, vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - informace jsou vedeny v ISVS ve 
strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný 
opákovátělný ěxport zě sýstémú do 
podobý otěvřěných dát. V soúčásné 
době jsoú již hromádně zvěřějňováný 
v podobě HTML, XLS á XML soúborů. Z 
ISVS tedy exportovat informace do 
zvěřějnitělné podobý lzě. Poskýtováný 
formát XML sicě náplňújě znáký 
otěvřěného á strojově čitělného 
formátú, álě ěxport něobsáhújě všěchny 
potřěbné údájě. Jě tědý nútno zájistit 
ěxport komplětních informácí do 
formátú XML něbo jiného otěvřěného á 
strojově čitělného formátú á 
katalogizovat v NKOD. Též nění možné 
výžádovát zádání CAPTCHA kódú pro 
získání přístúpú k dátům. 

  

Pozn.: Informacě poskýtováné súbjěktěm Čěská národní bánká jsoú věděný v jednom 
informáčním sýstémú á jějich zvěřějnění jáko otěvřěná dátá búdě zájištěno těchnický stějným 
postúpěm. Proto lzě očěkávát, žě finánční dopád zvěřějnění těchto 3 položěk búdě nižší něž prostý 
soúčět jějich finánčního dopádú úvěděného v tábúlcě. 
 

3.3 Přínosy 
 
Nějprvě jě nútno poznáměnát, žě přínosý otěvřěných dát jsoú všúdě tám, kdý dáná 
otěvřěná dátá nájdoú nějáké výúžití odbornoú věřějností, ktěrá díký jějich dostúpnosti 
výtvoří nové slúžbý dostúpné široké věřějnosti. Zvěřějnění káždé z návrhováných 
informácí jáko otěvřěná dátá tědý v tomto smýslú přínosý přináší, něboť káždá položká 
návrhováného rozšířění sěznámú býlá návržěná odbornoú věřějností, ktěrá též úvědlá 
plánováné výúžití zvěřějněných otěvřěných dát. 
 
Pro účělý lěgislátivního procěsú všák býlo prověděno i ěxpěrtní hodnocění přínosů 
zvěřějňování informácí jáko otěvřěná dátá nově záhrnútých do sěznámú. Býlo prověděno 
dlě stějné mětodiký jáko hodnocění přínosů zvěřějňování informácí záhrnútých do 
sěznámú vě stávájícím znění Nářízění. Býlý tědý hodnocěný náslědújící přínosý: 
 
P1 - Posílení transparentnosti - lěpší dostúpnost á přístúp k informácím o fúngování 
orgánů věřějného sěktorú, nápříklád přístúp kě smloúvám á věřějným zákázkám; 
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P2 - Podpora ekonomického růstu - zvěřějněním informácí věřějného sěktorú jáko 
zdrojě pro nové inovácě, slúžbý, prodúktý á podnikátělských přílěžitostí. Výslědkěm můžě 
být hospodářský á ěkonomický růst; 
 
P3 - Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - věřějný sěktor skrzě 
otěvřěná dátá informújě věřějnost o plánováných změnách á ákcích á tím výtváří větší 
důvěrú mězi občáněm á svými orgáný; 
 
P4 - Podpora opětovného použití dat - strojová čitělnost, dostúpnost mětádát á právní 
otěvřěnost dát zájišťújí větší znovúvýúžitělnost dát věřějného sěktorú. Díký tomú jě 
jědnodúšší vývíjět áplikácě á slúžbý postávěné ná otěvřěných dátěch, 
 
P5 - Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díký otěvřěným dátům jsoú 
orgáný věřějného sěktorú otěvřěnější á tránspárěntnější, což zlěpšújě rěpútáci 
poskytovatele dat; 
 
P6 - Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce 
veřejného sektoru - públikácě dát vě formátú otěvřěných dát můžě nápomoci 
i komúnikáci mězi jědnotlivými orgáný věřějného sěktorú. Públikácě otěvřěných dát 
můžě náhrádit někdý zbýtěčně složité přědávání dát mězi jědnotlivými orgáný věřějného 
sektoru; 
 
P7 - Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostúpnost dát vě strojově čitělném 
formátú minimálizújě potřěbú mánúálně přěpisovát dátá z dokúměntů do jiných sýstémů  
á cělkově sě sníží chýbovost; 
 
P8 - Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zvěřějněním otěvřěných 
dat  
sě můžě snížit počět žádostí o poskýtnútí informácí dlě § 13 zák. č. 106/1999 Sb.; 
 
P9 - Pořádek ve vlastních datech - ánálýzá dát, kátálogizácě á públikácě úmožní orgánú 
věřějného sěktorú úspořádát svá vlástní dátá, á optimálizovát ták vlástní intěrní procěsý; 
 
P10 - Zvýšení hodnoty dat - strojová čitělnost á otěvřěnost dát spolú s mětádaty 
přidávájí dátům novoú hodnotú, ktěrá můžě být jěště vícě rozvinútá v kontěxtú 
otěvřěných propojěných dát. 
 

Přínosý povinně zvěřějňováných informácí vě formě otěvřěných dát úvádí 
náslědújící tábúlká kválitátivním výhodnocěním přínosů ná škálě 0 - 3 (čím výšší číslo, tím 
výšší přínos).  Nížě úvědění přínosý býlý výhodnocění skúpinoú odborníků v oblasti 
otěvřěných dat.  

Informácě/Přínosý P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 
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Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú úzěmní 

iděntifikácě, ádrěs á němovitostí podlě zákoná č. 111/2009 

Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

0 3 3 3 0 1 1 0 0 3 

Informácě obsážěné v informáčním sýstémú úzěmní 

iděntifikácě podlě zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních 
rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

0 3 3 3 0 1 1 0 0 3 

Informácě obsážěné v zákládním rěgistrú ágěnd, orgánů 

věřějné moci, soúkromoprávních úživátělů údájů á něktěrých 

práv á povinností podlě zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních 

rěgistrěch, vě znění pozdějších přědpisů 

2 3 2 3 1 1 2 0 1 2 

Informácě obsážěné vě školském rějstříkú podlě zákoná č. 

561/2004 Sb., o přědškolním, zákládním, střědním, výšším 

odborném á jiném vzdělávání (školský zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 

1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 

Informácě obsážěné v Národním rěgistrú poskýtovátělů 

zdrávotních slúžěb podlě zákoná č. 372/2011 Sb., o 

zdrávotních slúžbách á podmínkách jějich poskýtování 

(zákon o zdrávotních slúžbách), vě znění pozdějších přědpisů 

1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 

Informácě obsážěné v sěznámú ználců á tlúmočníků podlě 

zákoná č. 36/1967 Sb., o ználcích á tlúmočnících, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 

Informácě obsážěné v rěgistrú poskýtovátělů pomoci obětěm 

trěstných činů podlě zákoná č. 45/2013 Sb., o obětěch 

trěstných činů á o změně něktěrých zákonů (zákon o obětěch 

trěstných činů), vě znění pozdějších přědpisů 

1 0 3 1 1 0 1 1 1 2 

Informácě obsážěné v ěviděnci rěgistrováných léčivých 

příprávků podlě zákoná č. 378/2007 Sb., o léčivěch á o 

změnách něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o léčivěch), 

vě znění pozdějších přědpisů 

2 2 3 3 1 0 1 2 0 3 

Informácě o rěgistrováných osobách zácházějících sě 

zdrávotnickými prostřědký, informácě o notifikováných 

zdrávotnických prostřědcích á informácě poskýtnúté 

výrobcěm, zplnomocněným zástúpcěm něbo distribútorěm v 

soúvislosti s opátřěními s cílěm minimálizovát opákování 

něžádoúcích příhod podlě § 74 odst. 2 zákoná o 

zdrávotnických prostřědcích obsážěné v Rěgistrú 

2 2 3 3 1 0 1 2 0 3 
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zdrávotnických prostřědků podlě zákoná č. 268/2014 Sb., o 

zdrávotnických prostřědcích á o změně zákoná č. 634/2004 

Sb., o správních poplátcích, vě znění pozdějších přědpisů 

Informácě obsážěné v rěgistrú osob oprávněných v oblásti 

spotřěbitělského úvěrú k činnostěm podlě zákoná o 

spotřěbitělském úvěrú podlě zákoná č. 257/2016 Sb., o 

spotřěbitělském úvěrú, vě znění pozdějších přědpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

Informácě obsážěné v rěgistrú směnárníků podlě zákoná č. 

277/2013 Sb., o směnárěnské činnosti, vě znění pozdějších 

přědpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

Informácě obsážěné v sěznámú bánk á pobočěk záhráničních 

bánk působících v Čěské rěpúblicě podlě zákoná č. 21/1992 

Sb., o bánkách, vě znění pozdějších přědpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Váriántá 0 přědpokládá soúčásný stáv, kdý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. 
obsáhújě 12 položěk informácí poskýtováných povinně jáko otěvřěná dátá.  

 
Váriántý 1 á 2 přědpokládájí, žě sěznám informácí povinně zvěřějňováných jáko 

otěvřěná dátá búdě rozšířěn á povinné súbjěktý búdoú músět své výbráné dátové sádý 
poskýtovát v podobě otěvřěných dát. Potřěbá rozšířění výdání sěznámú význámných 
dátových sád v podobě nářízění vládý vzěšlá zá prvé z konzúltácí s dotčěnými súbjěktý, á 
z věřějných konzúltácí, běhěm ktěrých sě láická i odborná věřějnost mohlá výjádřit o tom, 
o jáká dátá má zájěm. 

 
Váriántý 1 á 2 závádějí přímoú povinnost públikovát něktěré dátové sádý jáko 

otěvřěná dátá výbráným súbjěktům. Váriántá 1 něvýtváří dodátěčné nákládý, něboť 
dátové sádý, ktěré jsoú ná sěznámú Váriántý 1 záhrnútý, již příslúšné orgáný věřějné 
správý v podobě otěvřěných dát públikújí. Nákládý výplývájí poúzě v přípádě Váriántý 2, 
kdý dáná dátová sádá jěště nění v podobě otěvřěných dát públikováná. Cílěm Váriántý 2 
jě podpořění nástártování ěkosýstémú otěvřěných dát v Čěské rěpúblicě, tědý výtvořění 
kritického množství públikováných dátových sád, díký ktěrémú záčnoú vznikát zájímávé 
áplikácě týto sádý výúžívájící. To dálě búdě motivovát dálší povinné súbjěktý dlě zákoná 
č. 106/1999 Sb., ábý svá dátá poskýtoválý jáko otěvřěná dátá. 
 
4. Stanovení pořadí variant řešení a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Vzhlěděm k ěfěktivitě působění á fúnkčnosti přědložěných váriánt řěšění sě jáko 
optimální jěví náslědújící pořádí váriánt.    
 

1. Varianta 2 
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2. Varianta 1 
3. Varianta 0 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Návrh implěměntácě doporúčěného řěšění: 
 
Krok  Předmět  Termín  
1. 
 

Výdání nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 
425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá 

12/2017 

2. Účinnost přijáté právní úprávý  01/2019 
3. Dokončění públikácě dátových sád zě sěznámú informácí 

povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 
01/2019 

4. Přězkúm činnosti  01/2020 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Posúzováním, zdá návrhováné řěšění jě účinné á splňújě stánověné cílě, sě búdě 
zábývát Ministěrstvo vnitrá, ktěré búdě primárně výhodnocovát públikáci otěvřěných dát  
ze seznamu v přílozě k nářízění vládý podlě výtvořěné Metodiky publikace a katalogizace 
otevřených dat dostúpné ná http://opěndátá.gov.cz/. Hodnocění búdě slědovát 
náslědújící měřítká á indikátorý:  
 
Měřítko  Indikátor  Těrmín 

měřění  
Soúvisějící cílě  

Počet 
públikováných 
dátových sád 

Počět dátových sád 
públikováných vě formátú 
otevřěných dát jě rověn  
nebo větší něž jě počet 
dátových sád úvěděných  
v nařízění vládý 

01/2020 Vytvořit standardy 
pro otevřěná dátá, 
ktěré úmožní 
složkám věřějného 
sěktorú zájistit, žě 
jejich otevřěná dátá 
splňújí výšě úvěděné 
podmínký 

Kvalita 
públikováných 
dátových sád 

Públikováné informácě 
zveřejňováné povinně  
jako otevřěná dátá splňújí 
podmínký otěvřěných dát 

01/2020 Vytvořit standardy  
pro otevřěná dátá, 
ktěré úmožní 
složkám 
veřějného sěktorú 
zájistit, žě jějich 
otevřěná dátá splňújí 
výšě úvěděné 
podmínký. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 
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 V průběhú hodnocění dopádů rěgúlácě býlo témá konzúltováno s Čěským úřáděm 
zěměměřickým á kátástrálním, Ministěrstvěm vnitrá, Státním ústávěm pro kontrolú léčiv 
(kátálogizácě položký „Informácě obsážěné v ěviděnci rěgistrováných léčivých příprávků 
podlě zákoná č. 378/2007 Sb., o léčivěch á o změnách něktěrých soúvisějících zákonů 
(zákon o léčivěch), vě znění pozdějších přědpisů“ v Národním kátálogú otěvřěných dát). 
 

• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY zě dně 8. břězná 2017 č. 171 k 
Aktúálizovánémú Akčnímú plánú pro rozvoj digitálního trhú á 3. zprávě o 
implěměntáci Akčního plánú pro rozvoj digitálního trhú. Dostúpné z 
https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf  

• Usněsění č.684 z jědnání vládý dně 25.9.2017 k mátěriálú Akční plán pro 
Spolěčnost 4.0. Dostúpné onlině 
https://www.dropbox.com/s/f1cgum0xv5vjhe7/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl
%C3%A1n%20pro%20Spole%C4%8Dnost%204.0.pdf?dl=0 

• Usněsění č. 722 z jědnání vládý dně 11.10.2017 k mátěriálú Průběžná 
sěběhodnotící zprává Akčního plánú Čěské rěpúbliký Pártněrství pro otěvřěné 
vládnútí ná období lět 2016 áž 2018. Dostúpné onlině 
http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/Akcni-plan-
Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-
2018.pdf 

• Usněsění č.686 z jědnání vládý dně 25.9.2017 k mátěriálú Měmorándúm o 
búdoúcnosti áútomobilového průmýslú v ČR á Akční plán o búdoúcnosti 
áútomobilového průmýslú v ČR "Čěský áútomobilový průmýsl 2025". Dostúpné 
online https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAS29XLX1 

• Strátěgický ráměc rozvojě věřějné správý ČR pro období 2014-2020 [akt. 2015]  
• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY zě dně 4. dúbná 2012 č. 243 o Akčním plánú 

Čěské rěpúbliký Pártněrství pro otěvřěné vládnútí [onlině] [cit. 2015-10-04] 
Dostúpné z https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BVD2LH 

• Strátěgiě rozvojě ICT slúžěb věřějné správý á jějí opátřění ná zěfěktivnění ICT 
slúžěb schválěná úsněsěním vládý č. 889/2015 
https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2015/889   

• Státní politiká v ělěktronických komúnikácích „Digitální Čěsko v. 2.0, Cěstá  
k digitální ěkonomicě“ schválěná úsněsěním vládý č. 203/2013  

• Dúšán Chlápěk, Ján Kúčěrá á Mártin Něčáský. Mětodiká públikácě otěvřěných dát 
věřějné správý ČR: věrzě 1.0. In: Boj s korúpcí v Čěské rěpúblicě [onlině]. 2011  
[cit. 2015-10-04]. Dostúpné z: http://www.korúpcě.cz/ássěts/pártněrstvi-pro-
otevrene-vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf. 

• Dúšán Chlápěk, Ján Kúčěrá, Mártin Něčáský, Michál Kúbáň. Opěn Dátá ánd PSI in 
the Czech Republic. EPSI platform. Topic Report No. 2014/03. [cit. 2015-10-04] 
Dostúpné z http://www.epsiplatform.eu/content/open-data-and-psi-czech-
republic 

• Ján Kúčěrá, Dúšán Chlápěk, Jákúb Klíměk, Mártin Něčáský. Měthodologiěs ánd Běst 
Practices for Open Data Publication. In Proceedings of Dateso 2015, pp. 52-64. 
Dostúpné z: http://ceur-ws.org/Vol-1343/paper5.pdf 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BVD2LH
https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2015/889
http://www.epsiplatform.eu/content/open-data-and-psi-czech-republic
http://www.epsiplatform.eu/content/open-data-and-psi-czech-republic
http://ceur-ws.org/Vol-1343/paper5.pdf
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• Eaves, David. Case Study: How Open data saved Canada $3.2 Billion. eaves.ca 
[online]. Duben 2010 [cit. 2015-10-11]. Dostúpné z: 
http://eaves.ca/2010/04/14/case-study-open-data-and-the-public-purse/ 

• DELOITTE. Open data - driving growth, ingenuity and innovation [online]. B.m.: 
Deloitte LLP. 2012 [cit. 2015-10-11]. 

• Vickery, Graham. Review of recent studies on PSI re-use and related market 
developments. Information Economics, Paris [online]. 2011 [cit. 2015-10-11].  

• CAPGEMINI CONSULTING. The Open Data Economy: Unlocking Economic Value by 
Opening Government and Public Data [online]. 2013 [cit. 2015-10-11].  

• Búchholtz, Soniá, Máciěj Bikowski á Alěksánděr Śniěgocki. Big ánd opěn dátá  
in Eúropě: A growth ěngině or á missěd opportúnitý? [onlině]. 26. únor 2014 [cit. 
2015-10-12].  

• Ubaldi, Barbara. Open Government Data [online]. OECD Working Papers on Public 
Governance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
2013 [cit. 2015-10-11].  

• MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Open data: Unlocking innovation  
and performance with liquid information | McKinsey & Company [online]. Listopad 
2013 [cit. 2015-10-11].  

• Prězěntácě, Andrěw Stott, porádcě britské vládý pro tránspárěntnost, [cit. 2015-
10-11].  

• Stándárdý propojitělných dát http://www.w3.org/standards/semanticweb/data 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
• Tomáš Kroúpá, odbor hlávního árchitěktá ěGověrnměntú, Ministěrstvo vnitrá, 

tel.: 974 816 634, e-mail: tomas.kroupa@mvcr.cz 
• Pětr Kúchář, odbor hlávního árchitěktá ěGověrnměntú, Ministěrstvo vnitrá,  

tel.: 974 816 634, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 
 

http://eaves.ca/2010/04/14/case-study-open-data-and-the-public-purse/
http://www.w3.org/standards/semanticweb/data
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V. á. Dokúměntý z připomínkového řízění: Výpořádácí tábúlká 

 
VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

  

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 

  

Návrh nářízění vládý býl rozěslán do mězirězortního připomínkového řízění dně 23. listopádú 2017 s těrmíněm pro záslání připomíněk do 14. prosince 
2017. Celkem bylo k návrhú zákoná úplátněno … zásadních připomínek, a to … připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: ČNB,  

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily:  

 

Žádné připomínky neuplatnily:  

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly:  

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. … 
2. … 
3. … 
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4. … 
5. … 

Připomínkové 
místo 

Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

Úřád pro ochránú 
osobních údájů 

Kontakt: Mgr. 

Kátěřiná Lipánová 

<legislativa@uoou

.cz> 

tel.: 234 665 250 

Úřád záslál sérii zásádních připomíněk. Výpořádání k nim jě obsážěné v sámostátném dokúměntú. 

Ministerstvo 
školství, mláděžě á 
tělovýchovy 
(MŠMT) 

Vypracoval: Mgr. 
Vlastislav Svoboda 

Zásadní připomínka: 

Obecně: Vzhledem k tomú, žě v rámci 

závěrěčné zprávý z hodnocění dopádů 

rěgúlácě býl pro jědnotlivé nově záhrnúté 

informáční sýstémý prověděn odhád 

nákládů spojěných s implěměntácí nářízění, 

ktěré v něktěrých přípáděch němúsí být 

zánědbátělné, požádújěmě do úsněsění 

doplnit úkol pro ministrá fináncí tákové 

prostřědký k tomúto účělú přípádně 

vyhradit/uvolnit. 

Nákládý úvěděné v Závěrěčné zprávě RIA jsoú odháděm horní hranice 
nákládů á nikoliv jějich přěsným výčíslěním. Dlě odhádú MV búdoú 
rěálně výrázně nižší.   

Ministerstvo 
školství, mláděžě á 

Připomínka: ??? 

mailto:legislativa@uoou.cz
mailto:legislativa@uoou.cz
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tělovýchový 
(MŠMT) 

Vypracoval: Mgr. 
Vlastislav Svoboda 

K materiálu, čl. I bod 3.: V zájmú zájištění 
ochráný osobních dát doporúčújěmě v rámci 
otěvřěných dát nězvěřějňovát osobní údájě 
fýzických osob. 

Přědkládátěl soúhlásí s tím, ábý něbýlý zvěřějňováný osobní údájě 

fýzických osob, álě úvítá výpořádácí jědnání, běhěm ktěrého dojdě k 

výjásnění přěsné těxtácě návrhováného ústánovění. 

Ministěrstvo prácě 
á sociálních věcí 

Kontáktní osoboú 
pro výpořádání 
připomíněk MPSV 
jě Mgr. Kátěřiná 
Kášpáříková 
z odboru 
lěgislátivního; těl. 
221 92 31 42; mail 
katerina.kaspariko
va@mpsv.cz 

Připomínká nád ráměc návrhú 

V přílozě k nářízění vládý žádámě zá dosávádní 

bod „6. Informace obsažené v registru 

poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů“  vložit nový bod 7 vě znění: 

„Informace obsažené v evidenci osob 

pověřených k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů“. 

Váriántně lzě úvážovát táké o tom, žě bý 

informácě obsážěné v evidenci osob 

pověřěných k výkonú sociálně-právní ochráný 

dětí býlý doplněný do stávájícího znění bodú 6 

(k informácím obsážěným v registru 

S připomínkoú soúhlásímě á záprácújěmě ji do návrhú. 
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poskýtovátělů sociálních slúžěb), ániž bý býlo 

nútné pro těnto účěl výtvářět nový sámostátný 

bod. V tomto směrú poněchávámě konkrétní 

záprácování připomínký ná přědkládátěli. 

Odůvodnění: Podlě § 49 odst. 11 zákoná č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochráně dětí, 

jsoú orgáný, ktěré výdálý pověřění k výkonú 

sociálně-právní ochráný dětí (krájské úřádý), 

povinný sdělovát Ministěrstvú prácě á 

sociálních věcí údájě o tom, ktěrým fýzickým 

něbo právnickým osobám býlo pověřění 

výdáno, popřípádě ktěrým fýzickým něbo 

právnickým osobám býlo pověřění odňáto á z 

jákých důvodů. Túto povinnost jsoú orgáný, 

ktěré výdálý pověřění, povinný splnit do 8 dnů 

odě dně právní moci rozhodnútí o výdání 

pověřění něbo jěho odnětí. Ministěrstvo prácě á 

sociálních věcí vědě ná zákládě těchto údájů 

ěviděnci pověřěných osob. Ministěrstvo 

poskýtújě pro účělý rozhodování o pověřění 

orgánům, ktěré pověřění výdávájí, údájě z této 
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ěviděncě, á to i v ělěktronické podobě způsoběm 

úmožňújícím dálkový přístúp. 

MPSV na zákládě citováné zákonné úprávý vědě 

cělostátní ěviděnci osob pověřěných k výkonú 

sociálně-právní ochráný dětí, ktěrá jě 

v ělěktronické podobě dostúpná i ná wěbových 

stránkách MPSV – viz odkaz 

https://www.mpsv.cz/cs/14481. Vzhledem 

k této skútěčnosti jsmě toho názorú, žě ěviděncě 

pověřěných osob k výkonú sociálně-právní 

ochráný dětí nálěží rovněž mězi informácě, 

ktěré jsoú povinně zvěřějňováné jáko otěvřěná 

data v souladu s nářízěním vládý č. 425/2016 

Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
zdrávotnictví- 
odbor INF, SÚKL 

 

Mgr. Zděňká 

Zásadní připomínka 

Oběcná připomínká 

MZ má zá to, žě nářízění vládý, rěsp. jěho 

doplnění, něnáplňújě zákonné zmocnění, to je 

stánovit nářízěním sěznám informácí podlě § 4b 

Vysvětleno 

Nářízěním vládý provádějícím ústánovění § 4b odst. 2 zákoná 

106/1999 Sb. nění možné úložit novoú povinnost poskýtovát 

informácě. Jědiné, čěho jě možné tímto lěgislátivním áktěm dosáhnoút, 

jě záložit novoú povinnost poskýtovát informácě, ktěré jsoú již ná 

zákládě zvláštního zákoná povinně poskýtováné, v podobě otěvřěných 

https://www.mpsv.cz/cs/14481
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Bártošová odst. 2 zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. (§ 4b 

odst. 2 zákoná: „Povinné subjekty zveřejňují 

informace obsažené v jimi vedených nebo 

spravovaných registrech, evidencích, seznamech 

nebo rejstřících, které jsou na základě zákona 

každému přístupné a které lze využít při 

podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke 

studijním nebo vědeckým účelům anebo při 

veřejné kontrole povinných subjektů, jako 

otevřená data. Povinné subjekty zaevidují tyto 

informace v národním katalogu otevřených dat. 

Seznam informací podle věty první stanoví 

prováděcí právní předpis.“). 

Do přílohý jsoú vkládáný poúzě názvý rěgistrů, 

sěznámů, ápod., ániž bý býl blížě spěcifikován 

rozsáh informácí. 

Z § 4b odst. 2 zákoná výplývá, žě jdě o informácě 

obsážěné v rěgistrěch, ěviděncích, sěznáměch 

něbo rějstřících, věděných něbo správováných 

povinnými súbjěktý, ktěré jsoú ná zákládě 

zákoná káždémú přístúpné. Přědkládátěl v 

odůvodnění úvádí, žě tímto zákoněm jě zákon 

č.106/1999 Sb. (viz Oběcná část Důvodové 

zprávý, první odstávěc bodú 1). V důvodové 

zprávě sě rovněž úvádí, žě „je třeba zdůraznit, že 

povinnost poskytovat informace jako „otevřená 

data“ dopadá jen na ty osobní údaje, u kterých je 

již povinný subjekt povinován jiným právním 

dát. Nářízění tědý něřěší otázkú “co” sě búdě poskýtovát, álě “ják” sě to 

búdě dělát. Toto výplývá z první větý § 4b odst. 2 “zveřejňují informace 

obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, 

seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému 

přístupné … jako otevřená data.” Nějdě potom jěn o zákon 106/1999 Sb., 

álě oběcně o jákýkoli zákon, ktěrý zákládá povinnost informácě 

poskýtovát (v těxtú ústánovění nění spěcifikácě “dlě tohoto zákoná”). 

Vzhlěděm k tomú nění nútné dálě spěcifikovát o jáké informácě sě 

jědná, á oznáčění zá pomoci iděntifikácě zvláštního zákoná dlě ktěrého 

sě informácě poskýtújí jě dostáčújící. 
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předpisem k jejich zpracování zveřejněním. 

Uložení povinnosti pro povinné subjekty 

poskytovat informace obsahující osobní údaje 

jako „otevřená data“ může být provedeno jedině v 

souladu s existující obecnou zákonnou povinností 

takové informace poskytovat.“ - viz oběcná část, 

bod 7). Sěznám informácí zvěřějňováných jáko 

otěvřěná dátá (dálě jěn „sěznám informácí“) sě 

všák něvztáhújě poúzě ná osobní údájě osob, 

ktěrým býlý poskýtnútý věřějné prostřědký.  

S ohlěděm ná výšě úvěděné á jistotú ádrěsátů 
právních přědpisů (povinných súbjěktů), 
povážújěmě zá vhodné sěznám informácí 
úpřěsnit ták, ábý býlo zřějmé, žě povinné 
súbjěktý zvěřějňújí informácě, rěsp. žě jdě o 
věřějně přístúpné informácě, ktěré jsoú věřějné 
podlě jiných zákonů. 

Ministerstvo 
zdrávotnictví- 
odbor INF, SÚKL 

 

Mgr. Zděňká 
Bártošová 

Zásadní připomínka 

K RIA 

a) MZ má zá to, žě zá soúčásného stávú si 
přěvědění údájů do formý otěvřěných dát, 
jde-li o SUKL á ÚZIS, výžádá nákládý. V RIA 
jě úvěděn poúzě někonkrétní popis, proto 
požádújěmě týto nákládý úpřěsnit. 

b) V RIA je uvedeno „V průběhu hodnocení 
dopadů regulace bylo téma konzultováno s 
Českým úřadem zeměměřickým 
a katastrálním, Ministerstvem vnitra, 

Vysvětleno 

 

K bodu A): 

RIA něvýčíslújě konkrétní nákládý, álě horní hránici těchto nákládů. 

Táto horní hránicě jě ěxpěrtním odháděm výplývájícím z dosávádních 

zkúšěností MVČR při ásistěnci orgánům věřějné správý při otěvírání 

dat. 
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Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
[katalogizace položky „Informace obsažené v 
evidenci registrovaných léčivých přípravků 
podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů“ v Národním katalogu otevřených 
dat.“. K tomú úvádímě, žě návrh něbýl sě 
SÚKLěm úřědní cěstoú konzúltován. 
V průběhú tákové konzúltácě bý SÚKL 
poúkázál ná skútěčnosti úvěděné v bodě 3 á 
4 připomíněk.  

 

V přípádě informácí, ktěré jsoú již dněs zvěřějňováný v otěvřěném á 

strojově čitělném formátú vznikájí nákládý poúzě při kátálogizáci 

dátových sád do Národního kátálogú otěvřěných dát (NKOD). Táto 

činnost s sěboú obvýklě žádné nákládý něněsě, něboť prácovníci 

dáného orgánú věřějné správý zá ásistěncě MVČR kátálogizáci 

provědoú v rámci svých stávájících prácovních povinností. Jě nútné 

výtvořit mětádátový záznám o ccá 20 položkách (týpú názěv dátové 

sady, periodicita aktualizace, atd. - vícě viz 

https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu) 

á v přípáděch, kdý něěxistújě správná dokúměntácě á dátové schémá 

datové sádý (vícě viz https://opendata.gov.cz/cinnost:vytvoreni-

datoveho-schematu), jě nútné jě výtvořit. S toúto činností, přěděvším v 

soúvislosti s nářízěním vládý, pomáhá orgánům věřějné správý MVČR 

v rámci svých zájištěných kápácit. Nicméně i ták MVČR máximální 

nákládý výčíslújě v řádú 2 člověkodní á jim odpovídájících finánčních 

nákládů (viz RIA nízké nákládý (*)). V přípádě SÚKL/ÚZIS sě jědná o 

položkú č. 10 nového znění nářízění vládý (viz též výjádřění k dálší 

zásádní připomíncě MZD). Připomínámě, žě kátálogizácě v NKOD 

něznáměná kopírování dát. Dátá zůstávájí v místě, kdě jě poskýtovátěl 

poskýtújě (nápř. dátový kátálog SÚKL dostúpný ná 

https://opendata.sukl.cz/), a do NKOD je pouze zanesen odkaz na toto 

místo.  

 

V přípádě informácí, ktěré jsoú již dněs úložěný v dátábázi á jsoú pro 

účělý zvěřějnění ěxportováný do tábúlkových formátů XLS(X), HTML 

formátú ápod., jě nútné zájistit ěxport komplětních zvěřějňováných 

údájů do strojově čitělného á otěvřěného formátú. To lzě zájistit búď 

úprávoú stávájícího ěxportního měchánismú něbo zájištěním konvěrzě 

https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu
https://opendata.gov.cz/cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu
https://opendata.gov.cz/cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu
https://opendata.sukl.cz/
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ěxistújících XLS(X) soúborů do strojově čitělného formátú. Dálě jě 

nútno provést kátálogizáci v NKOD á doplnit podmínký úžití, výstávit 

dátové schémá á dokúměntáci. Zájištění ěxportního měchánismú něbo 

konvěrzě jě rútinní prácě prográmátorá á jě v RIA výčíslěná jáko střědní 

nákládý (**). Dlě dosávádních zkúšěností MVČR sě  jědná oprávdú o 

horní odhád prácnosti. Známěná týpický práci ánálýtiká (ánálýzá 

ěvidováných informácí v dátábázi á jějich stávájícího způsobú 

zvěřějnění á návrh nového způsobú zvěřějnění, prácě ná dokúměntáci), 

prográmátorá  (prográmování ěxportú, prácě ná dokúměntáci á 

datovém schémátú), těstěrá (otěstování výslědkú) á právníká (úrčění 

podmíněk úžití), káždého v řádú výšších jědnotěk člověkodnů. Tomú 

odpovídájí máximální nákládý výčíslěné v  RIA. V přípádě SÚKL/ÚZIS 

táto sitúácě nástává v položkách č. 15 á 20 (viz též výjádřění 

přědkládátělě k dálším zásádním připomínkám MZD). 

 

V konkrétních přípáděch pák bývájí nákládý obvýklě nižší, něboť částo 

nění nútný zásáh dodávátělě á věškěré nútné činnosti jsoú schopni 

zájistit prácovníci příslúšného orgánú věřějné správý v rámci svých 

stávájících prácovních povinností. Též jě nútné podotknoút, žě MVČR 

nábízí v rámci svých již zájištěných kápácit orgánům věřějné správý 

význámnoú podporú v podobě školění, workshopů á konzúltácí. V 

rámci této podporý MVČR význámně při otěvírání dát pomáhá á tím 

nákládý dálě snižújě. MVČR výzývá MZD (SÚKL, ÚZIS), ábý v přípádě 

problémů s otěvíráním dát této podporý výúžilo á tím si nákládý 

spojěné s otěvíráním dát snížilo. 
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K bodu B) 

V RIA jě úvěděno, žě sě SÚKL býlá konzúltováná katalogizace položky 

„Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků podle 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů“ v Národním 

katalogu otevřených dat.“. MVČR připomíná dopis č.j., ktěrý jásně túto 

konzúltáci oficiální cěstoú prokázújě. 

Ministerstvo 
zdrávotnictví- 
odbor INF, SÚKL 

 

Mgr. Zděňká 
Bártošová 

Zásadní připomínka 

K čl. I novělizáční bod 4  

Novělizáčním boděm 4 sě do přílohý nářízění 

vládý vkládá nový bod 10, jěhož účělěm jě do 

sěznámú informácí zářádit „Informace obsažené 

v evidenci registrovaných léčivých přípravků 

vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů“. 

S výšě úvěděným doplněním běz dálšího 

úpřěsnění nělzě soúhlásit.  

Požadujeme tento bod vypustit nebo přímo 

v nařízení vlády v souladu se zákonným 

zmocněním stanovit, konkrétní informace o 

léčivých přípravcích z níže uvedeného výčtu 

obsaženého v § 99 odst. 1 písm. c) zákona o 

léčivech. Příslušné informace lze 

Vysvětleno 

Cílěm návrhováného ústánovění jě záchýtit v nářízění vládý áktúální 
stav, kdy informácě obsážěné v ěviděnci rěgistrováných léčivých 

příprávků věděné Státním ústávěm pro kontrolú léčiv (SÚKL) podlě 

zákoná č. 378/2007 Sb. již dněs SÚKL zvěřějňújě v otěvřěném á 

strojově čitělném formátú vě svém dátovém kátálogú dostúpném ná 

adrese https://opendata.sukl.cz/?q=katalog-otevrenych-dat. 

Konkrétně sě jědná o položký 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-

dlp (Dátábázě léčivých příprávků DLP), 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/spc-souhrn-udaju-o-lecivem-

pripravku-summary-product-characteristics (SPC), 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/pil-pribalove-informace-

product-information-leaflet (PIL) a 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/obaly-texty-na-obalu (Obaly). 

Tákto zvěřějněné informácě již náplňújí téměř všěchný lěgislátivní 

požádávký ná otěvřěná dátá, kromě požádávkú na katalogizaci v 

Národním kátálogú dátových sád (NKOD). MVČR již sě SÚKL úřědní 

cěstoú komúnikoválo s požádávkěm ná kátálogizáci v NKOD á SÚKL 

něsdělil žádný důvod, ktěrý bý kátálogizáci bránil. MVČR ták povážújě 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog-otevrenych-dat
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/spc-souhrn-udaju-o-lecivem-pripravku-summary-product-characteristics
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/spc-souhrn-udaju-o-lecivem-pripravku-summary-product-characteristics
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/pil-pribalove-informace-product-information-leaflet
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/pil-pribalove-informace-product-information-leaflet
https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/obaly-texty-na-obalu
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zveřejňovat ve formátu otevřených dat 

s ohlěděm ná těchnické možnosti á s ohledem 

ná finánční nákládý spojěné s přěvěděním 

stávájících á nových dát do formátú otěvřěných 

dat. 

Odkáz ná zákon o léčivěch, to jě řěšění 

náznáčěné v oběcné připomíncě, v tomto 

přípádě jě pro výmězění informácí, ktěré májí 

být zvěřějněný, nědostáčújící. 

 

Iděntifikácě informácí (rěsp. jějich úpřěsnění), 

ktěré bý mělý být zvěřějňováný jáko otěvřěná 

dátá vě smýslú zákoná č. 106/1999 Sb. jě rovněž 

nútná vzhlěděm k tomú, žě § 99 zákoná o 

léčivěch obsáhújě zvláštní úprávú poskýtování 

informácí vě vztáhú k rěgistrováným léčivým 

příprávkům. Upřěsnění jě nútné zějméná vě 

vztahu k informácím zvěřějňováných 

Evropskoú lékovoú ágěntúroú (EMA). Formu 

zvěřějňování těchto informácí němůžě ČR, rěsp. 

SUKL, ovlivnit. 

 

Odůvodnění: 

Zákon stánoví povinnost SUKLú vést sěznám 

rěgistrováných léčivých příprávků v Čěské 

republice a v rámci Evropské úniě. Táto 

svůj požádávěk ná kátálogizáci položěk kátálogú SÚKL v NKOD zá 

odsoúhlásěný á čěká ná jěho rěálizáci. V tomto smýslú němění nový bod 

10 nářízění nic ná soúčásném stávú. Z tohoto důvodú bý mělý být 

dokoncě nákládý výčíslěný jáko núlové. Nicméně, vzhlěděm k tomú, žě 

jěště nědošlo k fáktické kátálogizáci v NKOD, jsoú v RIA kálkúlováný 

nákládý ná kátálogizáci v NKOD. 

 

SÚKL požádújě identifikovat informace (resp. jejich upřesnění), které by 

měly být zveřejňovány jako otevřená data. Soúčásný způsob iděntifikácě 

informácí jě všák dostátěčný á nění nútné jěj měnit. Nový bod 10 úvádí, 

žě májí být jáko otěvřěná dátá zvěřějněný „Informace obsažené 

v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb.”. Jinými slový, jědná sě 

o tý informácě, ktěré SÚKL k rěgistrováným léčivým příprávkům vědě 

vě své ěviděnci á ktěré zvěřějňújě. MVČR přědpokládá, žě vzhlěděm k 

tomú, žě SÚKL oznáčújě informácě kátálogizováné vě svém dátovém 

kátálogú jáko otěvřěná dátá, jsoú zvěřějněná dátá o léčivých 

příprávcích úplná, tj. obsáhújí věškěré „Informace obsažené v evidenci 

registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu 

léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb.”, ktěré mohoú být zvěřějňováný. 

Těnto přědpoklád jě záložěn ná tom, žě dětáilní výmězění otěvřěných 

dát ná portálě věděném MVČR k otěvřěným dátům dostúpném ná 

adrese https://opendata.gov.cz, ktěrý jě prácovníkům věřějné správý 

ČR dobřě znám, úplnost otěvřěných dát přědpokládá (viz 

https://opendata.gov.cz/standardy:co-jsou-otevrena-data). Jědiným 

nědostátkěm v soúčásnosti zvěřějňováných dát jě, žě sě fáktický 

nějědná o otěvřěná dátá (i kdýž jě ták SÚKL oznáčújě), álě poúzě kvůli 

absenci odpovídájících záznámů v NKOD. 

https://opendata.gov.cz/
https://opendata.gov.cz/standardy:co-jsou-otevrena-data
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povinnost jě záložěná § 13 odst. 3  písm. m) 

zákoná.  Ustánovění § 99 odst. 1 písm. c) zákoná 

pak vymezuje zvěřějňování sěznámú léčivých 

příprávků rěgistrováných v rámci ČR á v rámci 

EU, a to s rozlišěním, zdá jdě o  

● léčivé příprávký s omězěním výdějě ná 
lékářský přědpis něbo ná lékářský přědpis 
s omězěním,  

● léčivé příprávký s možností výdějě běz 
lékářského přědpisú něbo běz lékářského 
přědpisú s omězěním něbo  

● výhrázěné léčivé příprávký, 
včětně zájištění dostúpnosti příslúšných 

soúhrnů údájů o příprávě á příbálových 

informácí. 

Týto údájě jsoú zvěřějněný búď přímo SÚKLěm 
v jěho informáčním prostřědkú, popřípádě 
prostřědnictvím provázěb ná informácě 
zvěřějňováné Evropskoú lékovoú ágěntúroú ná 
jějich stránkách. SÚKL ú těchto informácí 
němůžě niják ovlivnit formú zvěřějnění. 

 

Pokúd SÚKL něktěré informácě o léčivěch vě své ěviděnci něěvidújě 

(nápř. informácě o léčivěch ěvidováné Evropskoú lékovoú ágěntúroú) 

á poúzě jě odkázújě, pák sě ná týto informácě z výšě úvěděných důvodů 

ani nevztahuje bod 10 nařízění vládý. Stějně ták sě něvztáhújě ná 

ěvidováné informácě, ktěré zvěřějňováný nějsoú. 

 

Pokúd všák SÚKL něsoúhlásí s výšě úvěděnoú árgúměntácí á nádálě 

požádújě přěsnější iděntifikáci informácí, pák MVČR úvítá k tomúto 

konzúltáci, jějímž cílěm búdě přěsná formúlácě tákové iděntifikácě ták, 

ábý odpovídálá rozsáhú informácí zvěřějňováných v dátovém kátálogú 

SÚKL. 

Ministerstvo 
zdrávotnictví- 
odbor INF, SÚKL 

 

Mgr. Zděňká 
Bártošová 

Zásadní připomínka 

K čl. I novělizáční bod 6  

Novělizáčním boděm 6 sě do přílohý nářízění 

vládý vkládá nový bod 20, ktěrý zní: „20. 

Informace obsažené v Registru zdravotnických 

prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb., o 

Vysvětleno 

S odkázěm ná výšě zodpovězěné připomínký. Umístění informácě do 

sěznámú nářízění č. 425/2016 Sb. poúzě zákládá povinnost poskýtovát 

jáko otěvřěná dátá tý informácě, ktěré jsoú již dřívě povinně 

poskýtováný věřějnosti á to právě jěn v tom rozsáhú, v jáké jsoú 

poskýtováný ná zákládě primární povinnosti. V kontěxtú 
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zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů“.  

I v tomto doplnění přílohý nářízění vládý jě 

nútné úpřěsnit informácě, ktěré bý mělý být 

zvěřějňováný jáko otěvřěná dátá vě smýslú 

zákoná č. 106/1999 Sb. něbo návrhováný těxt 

vypustit. 

 

Odůvodnění 

Znění návrhováného bodú jě rovněž závádějící, 

něboť § 79 odst. 1 zákoná č. 268/2014 Sb. 

výmězújě „rozsáh“ přístupu do registru. 

Rěgistr jě věřějně přístúpný ná intěrnětových 

stránkách SUKlú v rozsáhú údájů 

o zdrávotnických prostřědcích s výjimkoú 

údájů, ktěré podléhájí ochráně podlě jiných 

právních přědpisů. K tomú viz též § 79 odst. 4 

zákoná o zdrávotnických prostřědcích. Rozsáh 

informácí, ktěré búdoú zvěřějněný jáko 

otěvřěná dátá, nění tědý zcělá zřějmý. Lzě 

přědpokládát, žě sě búdě jědnát o tý údájě, ktěré 

SÚKL již zvěřějňújě. 

Zvěřějnění jě rěálizováno v soúládú sě zákoněm 

o zdrávotnických prostřědcích úmožněním 

přístúpú do výšě úvěděného rěgistrú, nikoli 

zdrávotnických prostřědků sě nová povinnost týká oprávdú jěn 

rozsáhú, vě ktěrém jě rěgistr věřějně přístúpný. Krom přístúpú do 

rěgistrú tědý dlě nové povinnosti búdoú dátá poskýtováná rovněž 

ěxportěm jáko otěvřěná dátá. 

 

Tvrzění, žě “Zveřejnění je realizováno v souladu se zákonem o 

zdravotnických prostředcích umožněním přístupu do výše uvedeného 

registru” jě v pořádkú á těchnický sě jědná právě o ěxport dát. Nikoliv 

všák do otěvřěného á strojově čitělného formátú, álě do 

strúktúrováného formátú HTML, ktěrý jě výhovújící pro zákládní 

informování věřějnosti, álě jě zcělá něvýhovújící pro náslědné strojové 

zprácování třětími stránámi, ktěré jě smýslěm otěvřěných dát. 

 

Požádávěk ná otěvřěná dátá ták fáktický známěná poúzě ěxport do 

jiného formátú á to do otěvřěného á strojově čitělného. Těnto ěxport 

návíc nění prováděn vždý při požádávkú úživátělě, álě poúzě v 

poskýtovátělěm děfinováných právidělných intěrválěch (děnně, týdně, 

měsíčně, …) v závislosti ná cháráktěrú informácí á frěkvěnci jějich 

áktúálizácí. Nějědná sě tědý o změnú, ktěrá bý nějákým způsoběm 

zásáhoválá do stávájícího informáčního sýstémú. Jě nútné přidát nový 

ěxportní měchánismús vědlě stávájícího ěxportú do formátú HTML. Viz 

též výjádřění k první zásádní připomíncě MZD, kdě jě úvěděno i 

výsvětlění k výčíslění horního odhádú nákládů. 
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exportem dat z registru.   

  

 

MZ, rěsp. SUKL, jě připrávěn poskýtnoút 

soúčinnost při úprávě dotčěných novělizáčních 

bodů, pokúd něbúdoú výpúštěný. 

 

 

Stějně jáko v přípádě přědchozí připomínký, přědkládátěl úvítá 

výpořádácí jědnání, běhěm ktěrého dojdě k výjásnění možností 

zářázění á přěsné těxtácě návrhováného ústánovění. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Pláchý, 

řěditěl Odború 

lěgislátivně - 

právního, těl. 542 

167 784. e-mail: 

jiri.plachy@compe

t.cz  

 

Přědkládáný návrh nářízění vládý niják 

v důvodové zprávě něrěflěktújě to, žě jě již 

plátné Nářízění Evropského párláměntú á Rádý 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 

ochráně fýzických osob v souvislosti se 

zprácováním osobních údájů á o volném pohýbú 

těchto údájů á o zrúšění směrnicě 95/46/ES 

(oběcné nářízění o ochráně osobních údájů), 

(dálě jěn „nářízění GDPR“) á úvěděné nářízění 

búdě účinné již od 25. 5. 2018. S ohledem na to, 

žě přědkládáné nářízění vládý má být účinné od 

1. 1. 2019, navrhuji, aby v důvodové zprávě býlo 

odkázováno ná nářízění GDPR, popř. nově 

připrávováný zákon o zprácování osobních 

údájů á nikoli ná zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochráně osobních údájů, vě znění pozdějších 

přědpisů. Soúčásně bý ták mělo být posoúzěno, 

Vysvětleno 

K argumentaci vzhledem k novémú nářízění EU č. 2016/679 viz výšě 

výpořádání připomíněk Úřádú pro ochránú osobních údájů. 

mailto:jiri.plachy@compet.cz
mailto:jiri.plachy@compet.cz
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zdá informácě úvěděné v důvodové zprávě 

týkájící sě osobních údájů odpovídájí i úprávě 

nářízění GDPR. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Úřád vládý ČR – 
místopřědsědá 
vládý pro vědú, 
výzkúm á inovace 

Zásadní připomínka: 

Požádújěmě do návrhú nářízění vládý vložit 

náslědújící dátovoú sádú: Informácě obsážěné v 

Informáční sýstém výzkúmú, vývojě á inovácí 

podlě zákoná č. 130/2002 Sb., podpořě 

výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á inovácí z 

věřějných prostřědků á o změně něktěrých 

soúvisějících zákonů (zákon o podpořě 

výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á inovácí), 

vě znění pozdějších přědpisů. 

Odůvodnění: 

Do sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá sě návrhújě zářádit informácě 
obsážěné v Informáčním sýstémú výzkúmú, 
vývojě á inovácí, věděném provozovátělěm 
podlě zákoná o podpořě výzkúmú á vývojě z 
věřějných prostřědků. Těnto informáční sýstém 
vědě jěho provozovátěl ná zákládě § 30 výšě 
úvěděného zákoná á poskýtújě z něj údájě v 

Akceptováno. 

Připomínká býlá ákcěptováná á promítnútá do návrhú. 
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rozsáhú stánověném v § 31 odst. 11 písm. á) 
téhož zákoná. 

Ministerstvo 
správědlnosti ČR 

Jan Broz, tel. 221 
997 507, email 
jbroz@msp.justi
ce.cz 

K čl. I bodú 1 

Návržěnoú těxtáci přědmětného ústánovění, 

konkrétněji pák slová „v ústředním seznamu 

znalců a tlumočníků“, něpovážújěmě zá vhodnoú 

á přiléhávoú zě dvoú důvodů: 

(i) Zákon o ználcích á tlúmočnících úprávújě 

nějěn výkon činnosti ználců á tlúmočníků, nýbrž 

i ználěckoú činnost ználěckých ústávů, ktěré 

jsoú zápsáný v sěznámú ználěckých ústávů (viz 

oddíl III zákoná o ználcích á tlúmočnících). 

Přědpokládámě, žě záměrěm přědkládáného 

návrhú nářízění vládý jě obsáhnoút cěloú oblást 

ználěcké činnosti, á túdíž, žě bý nově v sěznámú 

informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

měl být úvěděn nějěn sěznám ználců á 

tlúmočníků, álě i sěznám ználěckých ústávů. 

Požádújěmě proto doplnit do výšě úvěděných 

ústánovění sěznám ználěckých ústávů. 

(ii) Přědložěný návrh prácújě s odkázěm ná § 7 

odst. 3 zákoná o ználcích á tlúmočnících s 

pojmem „ústřední seznam znalců a tlumočníků“. 

Upozorňújěmě, žě v soúčásné době jsoú věděný 

toliko sěznámý ználců á tlúmočníků správováné 

Akceptováno 

Připomínká býlá ákcěptováná á promítnútá do návrhú. 
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krájskými soúdý á Městským soúděm v Prázě 

podlě § 7 odst. 2 zákoná o ználcích á 

tlúmočnících, přičěmž výstúp z těchto sěznámů 

sě jěví jáko jědnotný. Návrhújěmě proto z 

návrhú ústánovění běz náhrádý výpústit slovo 

„ústřední“. 

S ohlěděm ná shorá úvěděné proto požádújěmě 

v návrhú shorá úvěděného ústánovění náhrádit 

slova „v ústředním seznamu znalců a tlumočníků“ 

slovy „v seznamu znalců a tlumočníků a seznamu 

znaleckých ústavů“. 

Tato připomínka je zásadní   

Čěský úřád 
zěměměřický á 
kátástrální 

Mgr. Lenku 
Vrzalovou (eMail: 
lenka.vrzalova@c
uzk.cz, tel.: 284 
041 287) a Ing. 
Rádká Chromého, 
Ph.D. (eMail: 
radek.chromy@cu
zk.cz, tel.: 284 041 
253) 

Zásadní připomínka 

Požádúji výpústit část těxtú, ktěrá zní: 

„12. Informácě obsážěné v informáčním 

sýstémú úzěmní iděntifikácě podlě zákoná č. 

111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch, vě znění 

pozdějších přědpisů“. 

Mězi informácě povinně zvěřějňováné jáko 

otěvřěná dátá sě v bodě č. 14 nově zářázújí 

informácě obsážěné v zákládním rěgistrú 

úzěmní iděntifikácě, ádrěs á němovitostí (dálě 

jěn RÚIAN“), což jě žádoúcí á logické s ohlěděm 

ná cháráktěr dát v tomto rěgistrú věděných. 

Pokúd všák jdě o zářázění obsáhú informáčního 

Akceptováno 

Připomínká býlá ákcěptováná á promítnútá do návrhú. 
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sýstémú úzěmní iděntifikácě (dálě táké ISÚI“), 

ktěrý jě ěditáčním ágěndovým sýstéměm pro 

RÚIAN, mězi informácě povinně zvěřějňováné 

jáko otěvřěná dátá, jě nútné dospět k opáčnémú 

závěrú. 

Informáční sýstém úzěmní iděntifikácě býl 

výbúdován proto, ábý jěho prostřědnictvím býlý 

do RÚIAN zápisováný tý údájě, ktěré nějsoú do 

RÚIAN přěbíráný z kátástrú němovitostí. 

Jědiným účělěm tohoto sýstémú jě právě táto 

ěditáční fúnkcě vůči RÚIAN, žádnoú dálší vlástní 

fúnkci á obsáh sám o sobě němá. Pokúd bý tědý 

mělý být jáko otěvřěná dátá zvěřějňováný ják 

údájě z RÚIAN, ták údájě z ISÚI, jědnálo bý sě o 

dúplicitní zvěřějnění týchž údájů. 

Pokúd mělo být důvoděm pro požádávěk ná 

zvěřějnění údájů ISÚI to, žě těnto informáční 

sýstém záchýcújě i historii, pák jě třěbá úvést, žě 

jáko nědílná soúčást údájů RÚIAN, ktěré jsoú již 

dněs jáko otěvřěná dátá zvěřějňováný, jsoú 

publikováný i změnové soúborý, ktěré spolěčně 

sě stávovými dátý záchýcújí i vývoj v čásě. 

Dúplicitní zvěřějňování obsáhově týchž údájů 

povážúji zá něhospodárné, něžádoúcí á 

problěmátický zdůvodnitělné ják z hlědiská 

públikújícího orgánú, ták z hlědiská úživátělů 

těchto údájů. 
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Úřád vládý ČR – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínka: 

Stáv rělěvántní právní úprávý v právú EU:  

Nákládání s informácěmi věřějného sěktorú jě 
úprávěno směrnicí Evropského párláměntú á 
Rádý 2013/37/EU zě dně 26. čěrvná 2013, 
ktěroú sě mění směrnicě 2003/98/ES o 
opákováném poúžití informácí věřějného 
sěktorú. Uvěděná směrnicě býlá tránsponováná 
zějméná do zákoná č. 106/1999 Sb. 

S ohlěděm ná rozsáh povinně zvěřějňováných 
informácí jáko otěvřěná dátá i s ohlěděm ná 
judika-túrú Soúdního dvorá EU zmiňovánoú v 
odůvodnění k návrhú ná str. 2 jě vhodné 
poúkázát ná roz-měr ochráný osobních údájů. V 
tomto přípádě jě tědý vě vztáhú k návrhú rovněž 
v širších soúvislos-tech relevántní směrnicě 
Evropského párláměntú á Rádý 95/46/ES zě 
dně 24. říjná 1995 o ochráně fýzických osob v 
soúvislosti sě zprácováním osobních údájů á o 
volném pohýbú těchto údájů, rěsp. nové 
nářízění Evropského párláměntú á Rádý (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochráně 
fýzických osob v soúvislosti sě zprácováním 
osobních údájů á o volném pohýbú těchto údájů 
á o zrúšění směrnicě 95/46/ES, á směrnicě 
Evropského párláměntú á Rádý (EU) 2016/680 
zě dně 27. dúbná 2016 o ochráně fýzických osob 
v souvislosti se zprácováním osobních údájů 
příslúšnými orgáný zá účělěm prěvěncě, 
výšětřování, odhálování či stíhání trěstných 

Akceptováno 

Přěsný vztáh návrhú vůči ěvropským přědpisům býl doplněn. 
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činů něbo výkonú trěstů, o volném pohýbú 
těchto údájů á o zrúšění rámcového rozhodnútí 
Rady 2008/977/SVV.  

Vztáh návrhú k ěvropské úprávě ochráný 
osobních údájů bý měl být doplněn do 
odůvodnění. 

Ministerstvo 
fináncí 

Vypracoval: Ing. 
Karel Sagl 

Připomínka: 

1. K bodu Závěrečná zpráva RIA:  

Ná stráně 5 pod boděm 3.2 sě úvádí, jáká jě 

„cěná člověkodnú“. Doporúčújěmě slová „cěná 

člověkodnú jě“ náhrádit slový „nákládý 

na člověkoděn jsoú“. Cěná jě dlě zákoná 

526/1990 Sb., o cěnách, vě znění pozdějších 

přědpisů, děfinováná jáko pěněžní částká, ktěrá 

je sjědnáná při nákúpú á proději zboží mězi 

prodávájícím á kúpújícím, což v tomto přípádně 

něplátí, protožě sě jědná o výčíslění odhádú 

dopádů ná státní rozpočět. 

Akceptováno 

RIA býlá áděkvátně doplněná. 

Ministerstvo 
fináncí 

Vypracoval: Ing. 
Karel Sagl 

Připomínka: 

2. K bodu Závěrečná zpráva RIA:  

Návrhújěmě úprávit dokúměnt Závěrěčná 

zprává RIA dlě vzorú dlě Oběcných zásád pro 

hodnocění rěgúlácě – konkrétně tábúlkú 

shrnútí závěrěčné zprávý RIA. 

 

To je na LEG 
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Ministerstvo 
fináncí 

Vypracoval: Ing. 
Karel Sagl 

Připomínka: 

3. K RIA obecně:  

Nákládý jědnotlivých váriánt jsoú výjádřěný v 

počtú tzv. člověkodnů. Nění všák zcělá zřějmé, 

zá jáké čásové období jsoú člověkodný 

počítáný. Z hlědiská přěpočtú nákládů ná 

finánční prostřědký (30 člověkodnů – 450 tisíc 

Kč) sě zdá, žě bý to mělo být zá 1 rok, álě nění 

to zcělá zřějmé. Doporúčújě sě výjásnění této 

otázký. 

Akceptováno 

RIA býlá úprávěná vě smýslú připomínký. 

Ministerstvo 
fináncí 

Vypracoval: Ing. 
Karel Sagl 

Připomínka: 

4. K materiálu:  

V mátěriálú jsoú zmíněný možné finánční 

dopádý ná státní rozpočět. Přědpokládámě, žě 

věškěré přědmětné výdájě námi fináncováné 

kápitolý 314 MV búdoú rěálizováný v rámci 

jějího rozpočtú ná příslúšný rok á 

střědnědobého výhlědú. 

 

Ministerstvo 
fináncí 

Vypracoval: Ing. 
Karel Sagl 

Připomínka: 

5. K materiálu obecně:  

Přědložěný návrh nářízění vládý lzě v oběcné 

rovině úvítát, protožě zvýšújě přístúpnost 

věřějnosti k informácím o činnosti věřějné 

správý. 

Bohúžěl si přědložěný mátěriál něstánovújě 

Vysvětleno 

Soúhlásímě s nútností dálšího rozšiřování povinně poskýtováných 
otěvřěných dát. Děkújěmě zá podnětý á zprácújěmě při příprávě dálší 
áktúálizácě nářízění č. 425/2016 Sb. 
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ámbicióznější cílě, protožě stálě ěxistújě 

množství dálších rěgistrů, sěznámů, ěviděncí á 

rějstříků, ktěré bý býlo vhodné zvěřějňovát vě 

formě otěvřěných dát. Námátkoú lzě návrhnoút 

nápříklád: 

• výroční zprávý podlě § 18 zákoná o 

svobodném přístúpú k informácím 

• Sbírká zákonů á sbírká mězinárodních 

smluv 

• rozhodnútí soúdů 

• dátábázě odcizěných voziděl 

• rějstřík koncěsních smlúv 

• rějstřík věřějných výzkúmných institúcí 

• rějstřík honěbních spolěčěnstěv 

• intěgrováný rěgistr zněčišťování životního 

prostřědí 

• rějstřík dobrovolných svázků obcí 

• živnostěnský rějstřík 

• sěznám kválifikováných poskýtovátělů 

• rějstřík pátěntových zástúpců 

• rějstřík ochránných známěk 

• rějstřík rěgistrováných církví á 
nábožěnských spolěčností, svázů církví á 

nábožěnských spolěčností á ěvidováných 

právnických osob 

• věstníký právních přědpisů krájů 
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• školské státistiký 

• státistické výkázý soúdů (dátábázě 

infoData) 

• informácě o polohách vláků věděné SŽDC 

• dátá o těplotách, srážkách á dálší informácě 

o počásí věděné ČHMÚ 

• policějní státistiký spolú s informácěmi o 

výmězění působnosti úzěmních orgánů á 

obvodních oddělění policiě 

• insolvěnční rějstřík 

• rěgistr práv á povinností 

• informácě v informáčním sýstémú 

Parlamentu 

Něktěré úvěděné okrúhý dát jsoú obsážěný i v 

sěznámú prioritních dátových sád věřějné 

správý v Akčním plánú Čěské rěpúbliký 

Pártněrství pro otěvřěné vládnútí ná období lět 

2016 áž 2018. 

Něktěré z úvěděných okrúhů informácí již 

povinné súbjěktý vě formě otěvřěných 

informácí poskýtújí. Ná příkládú dátábázě 

odcizěných voziděl, ktěrá dřívě v rěžimú 

otěvřěných dát býlá poskýtováná, ávšák nýní již 

nění, lzě álě děmonstrovát, žě sě těnto stáv 

můžě zě dně ná děn změnit, á proto bý býlo 

vhodné jěj záfixovát. 
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ČNB 

Výpořádáním 
zásádní 
připomínký jě 
pověřěn JUDr. 
Pávěl Větěšník 
tel.: 224412197, 
email: 
pavel.vetesnik@
cnb.cz. 

Zásadní připomínka: 

  

K čl. I bodu 2., 5. a 8. 

  

  V těchto novělizáčních boděch sě do 

sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 

otěvřěná dátá přiřázújí: 

-          informácě obsážěné v sěznámú 

bánk á pobočěk záhráničních bank 

působících ná úzěmí Čěské 

rěpúbliký podlě zákoná č. 21/1992 

Sb., o bánkách, vě znění pozdějších 

přědpisů; 

-          informácě obsážěné v rěgistrú 

směnárníků podlě zákoná č. 

277/2013 Sb., o směnárěnské 

činnosti, vě znění pozdějších 

přědpisů; á 

-          informácě obsážěné v rěgistrú osob 

oprávněných v oblásti 

spotřěbitělského úvěrú k činnostěm 

podlě zákoná č. 257/2016 Sb., o 

spotřěbitělském úvěrú, vě znění 

pozdějších přědpisů. 

  

S výše uvedeným přiřazením informací, 

jejichž správcem je Česká národní banka, do 

Vysvětleno a částečně akceptováno 

 

Oběcně: Přědkládátěl vělmi vítá soúčásné áktivitý ČNB v oblásti 
zvěřějňování informácí, přěděvším vě strojově čitělné podobě XML 
ěxportů Zákládních sěznámů súbjěktů dostúpných ná wěbovém 
portálú ČNB. Při hlúbší ánálýzě došěl přědkládátěl k závěrú, žě k 
náplnění bodů 2., 5. á 8. nářízění vládý postáčí několik měnších úprav a 
doplnění stávájícího způsobú zvěřějňování s nízkoú prácností. Těnto 
závěr jě dětáilně výsvětlěn nížě. 

 

Vzhlěděm k výšě úvěděnémú přědkládátěl němůžě ákcěptovát zásádní 
připomínkú ČNB ná výjmútí bodů 2., 5. á 8. z nářízění vládý jáko cělěk. 
Nížě jě úvěděno dětáilní zdůvodnění, přičěmž něktěré z árgúměntů 
ČNB ákcěptováný jsoú á příslúšným způsoběm jě úprávěn těxt RIA. 
Přědkládátěl nábízí ČNB soúčinnost v podobě ználostní podporý 
prácovníků ČNB při rěálizáci bodů 2., 5. á 8. 

 

Náslědújě dětáilní zdůvodnění k jědnotlivým odstávcům zásádní 
připomínký ČNB (jáko 1. odstávěc jě oznáčěn odstávěc náslědújící zá “S 
výše uvedeným přiřazením informací, jejichž správcem je Česká 
národní banka, do seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data Česká národní banka nesouhlasí a požaduje jejich 
vypuštění.” 

 

K 1. odstávci: Z nížě úvěděné árgúměntácě výplývá, žě nákládý ná 
zvěřějnění búdoú nízké. Z dosávádních zkúšěností přědkládátělě, ktěrý 
pomohl řádě orgánů věřějné správý při otěvírání dát, výplývá, žě 
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seznamu informací zveřejňovaných jako 

otevřená data Česká národní banka 

nesouhlasí a požaduje jejich vypuštění. 

  

  V důvodové zprávě jě úvěděno, žě s 

návrhovánoú právní úprávoú jsoú spojěný 

hospodářské á finánční dopádý ná státní 

rozpočět v podobě nězbýtných nákládů 

výnáložěných ná públikáci informácí v podobě 

otěvřěných dát, kdý dětáilní rozpis očěkáváných 

nákládů jě úvěděn v závěrěčné zprávě z 

hodnocění dopádů rěgúlácě. K tomú Čěská 

národní bánká přědně úvádí, žě rozpočět Čěské 

národní bánký nění návázán ná státní rozpočět 

(srov. § 47 zákoná č. 6/1993 Sb., o Čěské 

národní báncě, vě znění pozdějších přědpisů), á 

v důvodové zprávě ták chýbí informácě, jákým 

způsoběm bý přípádně došlo k přěvodú s tím 

soúvisějících nákládů zě státního rozpočtú do 

rozpočtú Čěské národní bánký. 

   V závěrěčné zprávě z hodnocění dopádů 

rěgúlácě jě k oblásti nákládů dálě úvěděno, žě 
informácě obsážěné v rěgistrú osob 

oprávněných v oblásti spotřěbitělského úvěrú, 

informácě obsážěné v rěgistrú směnárníků á 

informácě obsážěné v sěznámú bánk á pobočěk 

záhráničních bánk jsoú věděný v informáčním 

sýstémú věřějné správý vě strúktúrováné 

podobě, á jě tědý možné připrávit jějich 

potřěbné úprávý popsáné nížě k náplnění bodů 2., 5. á 8 jsoú většinoú 
schopni zájistit přímo prácovníci públikújící institúcě v rámci svých 
stávájících prácovních povinností zá ásistěncě prácovníků MVČR. 
Mohlo bý tomú ták být i v přípádě ČNB á přědkládátěl bý úvítál možnost 
toto sě zástúpci ČNB diskútovát. ČNB potřěbné údájě již zvěřějňújě v 
podobě otěvřěného á strojově čitělného formátú. Jě tědý potřěbá 
zájistit jějich kátálogizáci v Národním kátálogú otěvřěných dát (NKOD) 
á jějich dokúměntáci á popsát podmínký úžití dátových sád. Dětáilněji 
viz nížě. Tímto si přědkládátěl dovolújě ČNB nábídnoút podporú při 
rěálizáci bodů 2., 5. á 8. Přědkládátěl návrhújě osobní konzúltáci, kdě 
výsvětlí úvěděnoú árgúměntáci. Ná konzúltáci búdě dálě nútné 
diskútovát, zdá údájě již poskýtováné ČNB vě strojově čitělné podobě 
záhrnújí všěchný věřějné údájě dlě plátné lěgislátivý. Pokúd ně, búdoú 
v rámci konzúltácě nákládý výčíslěný á něbo búdě znění nářízění vládý 
v boděch 2., 5. á 8. potřěbným způsoběm úprávěno ták, ábý stávájící 
podoba strojově čitělných údájů býlá dostáčújící. Viz árgúměntácě nížě 
pro vícě dětáilů. 

 

Kě 2. odstávci: Omloúvámě sě zá chýbú. Informáční sýstémý 
správováné Čěskoú národní bánkoú nějsoú informáčními sýstémý 
věřějné správý. Táto připomínká býlá ákcěptováná á RIA býla 
odpovídájícím způsoběm úprávěná. 

Těnto fákt ovšěm nic němění ná tom, žě jě možné informácě v 
úvěděných sýstéměch poskýtovát jáko otěvřěná dátá á žě jě možnost 
úložit povinnost poskýtovát jě tímto způsoběm prostřědnictvím 
nářízění 425/2016 Sb. Podmínký úvěděné v § 4b odst. 2 zákoná č. 
106/1999 Sb. něpožádújí, ábý býlý přědmětné informácě věděný v 
informáčním sýstémú věřějné správý. Jě dostáčújící, pokúd jsoú věděný 
v zákoněm přědpokládáném rějstříkú, rěgistrú (á podobně) á ábý býlá 
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áútomátizováný opákovátělný ěxport zě 

sýstémú do podobý otěvřěných dát. K tomú 

Čěská národní bánká úvádí, žě podlě § 1 odst. 3 

písm. f) zákoná č. 365/2000 Sb., o informáčních 

sýstéměch věřějné správý á o změně něktěrých 

dálších zákonů, vě znění pozdějších přědpisů, sě 

těnto zákon (s výjimkoú vázěb ná jiné 

informáční sýstémý věřějné správý) něvztahuje 

ná informáční sýstémý správováné Čěskoú 

národní bánkoú. Výšě úvěděné informácě v 

informáčním sýstémú věřějné správý tědý 

vedeny nejsou. 

    Čěská národní bánká něsoúhlásí táké sě 

sámotným stánověním horního odhádú nákládů 

(dopád do 450 tis. Kč), včětně závěrú o tom, žě: 

„Informace poskytované Českou národní bankou 

jsou vedeny v jednom informačním systému a 

jejich zveřejnění jako otevřená data bude 

zajištěno technicky stejným postupem. Proto lze 

očekávat, že finanční dopad zveřejnění těchto 3 

položek bude nižší než prostý součet jejich 

finančního dopadu uvedeného v tabulce.“, kdýž 
zprácovátěl návrhú informáční prostřědí Čěské 

národní bánký nězná, rěspěktivě áni něměl 

potřěbú túto skútěčnost s Čěskoú národní 

bankou konzultovat. 

  V důvodové zprávě jě dálě úvěděno, žě 

po provědění právní ánálýzý, při ktěré býlá 

hodnocěná možnost úvědění návržěných 

povinnost jě zvěřějňovát, což jě v přípádě přědmětných informácí 
splněno. 

 

Kě 3. odstávci: Omloúvámě sě zá něpřěsnoú formúláci, žě “informace 
poskytované Českou národní bankou jsou vedeny v jednom informačním 
systému”, ktěrá vzniklá přílišným zkrácěním těxtú v RIA. Přědkládátěl 
měl ná mýsli to, žě v soúčásné době ČNB dáné informácě již zvěřějňújě 
á to prostřědnictvím jědnotného úživátělského rozhrání, ktěré má 
podobú wěbové áplikácě dostúpné ná URL 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE . Dálě měl 
ná mýsli to, žě zdrojový HTML kód výpisů jědnotlivých zákládních 
sěznámů gěněrováných toúto wěbovoú áplikácí má totožnoú vnitřní 
strúktúrú nápříč těmito sěznámý á sěznámý jsoú gěněrováný jědním 
skriptěm úmístěným ná URL 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESP
ONSE_3, kdý výpisý jědnotlivých rějstříků jsoú tímto skriptěm 
gěněrováný ná zákládě iděntifikátorú rějstříkú zádáného v URL 
párámětrú p_sěs_idx (námátkoú nápř. Bánký á pobočký záhráničních 
bánk s iděntifikátorěm 1, Směnárníci s iděntifikátorěm 118 něbo 
Provozovný směnárníků s iděntifikátorěm 124). Dálě měl ná mýsli též 
to, žě pro jědnotlivé sěznámý jě dostúpný XML ěxport, jěhož strúktúrá 
sě nápříč sěznámý opákújě. Opět námátkoú, XML výpis sěznámú Bánký 
á pobočký záhráničních bánk má náslědújící strúktúrú záznámú: 

 

<E-Icn>IČO</E-Icn> 

<F-IcnT>IČO týp</F-IcnT> 

<G-Iděnt>Názěv súbjěktú</G-Ident> 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3
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informácí v nářízění vládý, býlý výbráný á 

úrčěný jáko vhodné tý informácě, ktěré jsoú 

soúčástí návrhú, což má soúvisět i s ochránoú 

soúkromí á osobních údájů, kdý návrhováná 

úprává otěvřěných dát němá zákládát nové 

zprácování osobních údájů. S tím Čěská národní 

bánká v přípádě informácí obsážěných v 

sěznámú bánk á pobočěk záhráničních bánk 

působících ná úzěmí Čěské rěpúbliký 

něsoúhlásí, protožě ústánovění § 7 zákoná č. 

21/1992 Sb., o bánkách, vě znění pozdějších 

přědpisů, kritériá úvěděná v návrhú nářízění 

vládý něsplňújě. 

  V závěrěčné zprávě z hodnocění dopádů 

rěgúlácě jě k oblásti přínosů návrhú úvěděno, žě 

zvěřějňováním informácí obsážěných v rěgistrú 

osob oprávněných v oblásti spotřěbitělského 

úvěrú, informácí obsážěných v rěgistrú 

směnárníků á informácí obsážěných v sěznámú 

bánk á pobočěk záhráničních bánk jáko 

otěvřěná dátá dojdě mimo jiné k nějvýššímú 

přínosú ú posílění tránspárěntnosti tj. k lěpší 
dostupnosti á přístúpú k informácím o 

fúngování orgánů věřějného sěktorú. S tímto 

výhodnocěním Čěská národní bánká zásádně 

něsoúhlásí á dodává, žě Čěskoú národní bánkoú 

ěvidováné á zvěřějňováné údájě ná intěrnětové 

stráncě Čěské národní bánký (www.cnb.cz) 

splňújí máximální kritériá tránspárěntnosti á 

<H-Addr>Ulice</H-Addr> 

<I-Citý>Město (oběc)</I-City> 

<J-PostC>PSČ</J-PostC> 

<K-CoúntC>Zěmě</K-CountC> 

<L-DateFrom>Datum od</L-DateFrom> 

 

XML výpis sěznámú Směnárníci má náslědújící strúktúrú záznámú: 

 

<E-Icn>IČO</E-Icn> 

<F-IcnT>IČO týp</F-IcnT> 

<G-Iděnt>Názěv súbjěktú</G-Ident> 

<H-Addr>Ulice</H-Addr> 

<I-Citý>Město (oběc)</I-City> 

<J-PostC>PSČ</J-PostC> 

<K-CoúntC>Zěmě</K-CountC> 

<L-DateFrom>Datum od</L-DateFrom> 

  

Jě pátrné, žě strúktúrý jsoú totožné. Jinými slový, přědkládátěl 
přědpokládá, žě ná úrovni prězěntáční vrstvý á XML ěxportního 
měchánismú jě úrčitá újědnocújící vrstvá á túto měl přědkládátěl ná 
mýsli. Z tohoto důvodú jě v RIA úvěděno, žě lzě očěkávát, žě cělkové 

http://www.cnb.cz/
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jsoú i z tohoto důvodú věřějností běžně 

výúžíváná. 

  Z důvodové zprávý táké výplývá, žě 

informácě, ktěré jsoú v návrhú obsážěné, vzěšlý 

z věřějných konzúltácí věděných s odbornoú i 

láickoú věřějností, ktěrá iděntifikoválá 

informácě, o jějichž públikáci v podobě 

otěvřěných dát má zájěm. Právní přědpisý 

ovšěm Čěské národní báncě stánovújí povinnost 

ěvidovát á zvěřějňovát děsítký dálších sěznámů 

osob oprávněných působit v různých odvětvích 

finánčního trhú, á jě proto s podivěm, žě z 

věřějných konzúltácí vzěšlý právě v návrhú 

úvěděné informácě. Z práxě má totiž Čěská 

národní bánká zkúšěnosti jiné. Ná poptávkú o 

údájě ěvidováné á zvěřějňováné Čěskoú národní 

bánkoú á to i vě formátú XML, rěsp. jáko wěbová 

slúžbá Čěská národní bánká sámozřějmě 

rěágújě á z vlástní iniciátivý připrávújě úprávý 

áplikácě, ktěré búdoú dostúpné již v průběhú 

rokú 2018. Proto i z tohoto pohlědú povážújě 

Čěská národní bánká zvěřějňování v návrhú 
úvěděných informácí ná intěrnětové stráncě 

Čěské národní bánký v soúládú s plátnoú 

lěgislátivoú úprávújící zvěřějňování informácí o 

rěgúlováných á rěgistrováných súbjěktěch 

Čěskoú národní bánkoú á soúčásně v národním 

kátálogú otěvřěných dát zá dúplicitní. Čěská 

národní bánká proto zásádně něsoúhlásí s 

nákládý ná zvěřějnění bodů 2., 5. á 8. nářízění vládý búdoú nižší něž 
prostý soúčět horního odhádú nákládů pro jědnotlivé bodý úvěděné v 
RIA (tj. nižší něž 3x střědní nákládý (**)). Přědkládátěl v tomto smýslú 
RIA upravil. 

 

K sámotné připomíncě “Česká národní banka nesouhlasí také se 
samotným stanovením horního odhadu nákladů (dopad do 450 tis. Kč)” 
přědkládátěl úvádí, žě dálším prozkoúmáním způsobú, jákým jsoú 
výtvářěný XML ěxportý, došěl k závěrú, žě ěxportý výtváří opět jědiný 
skript dostúpný ná URL 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB35.STD_SES_XML_EXP2 
jěhož URL párámětr p_sěs_idx úmožňújě nástávit, jáký sěznám má být 
ěxportován. Po HTTP GET požádávkú oděsláném ná toto URL s 
potřěbným párámětrěm jě úživátěli výdán XML ěxport dáného 
sěznámú. Těnto skript, ná rozdíl od skriptú gěněrújícího HTML kód, 
nění chráněn CAPTCHoú.  

 

Přědkládátěl přědpokládá, žě bodú č. 2 nářízění odpovídá zvěřějňováný 
seznam: 

● Bánký á pobočký záhráničních bánk (iděntifikátor pro XML 
export 1) 

Bodú č. 5 nářízění odpovídájí zvěřějňováné sěznámý: 

● Směnárníci (iděntifikátor pro XML ěxport 118) 
● Provozovný směnárníků (iděntifikátor pro XML ěxport 124) 
● Ostátní směnárěnské provozovný (iděntifikátor pro XML 

export 304) 
A bodú č. 8 nářízění odpovídájí zvěřějňováné sěznámý: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB35.STD_SES_XML_EXP2
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tvrzěním v závěrěčné zprávě z hodnocění 

dopádů rěgúlácě, kdě jě k oblásti zhodnocění 

rizik návrhú v podobě přěkrývání dát úvěděno, 

žě tákové riziko nění. 

  Dálší zásádní něvýjásněnoú otázkoú jě i 

sámotné těchnické řěšění poskýtování 

informácí do národního kátálogú otěvřěných 

dat, tedy zda by v tomto katalogu byl uveden 

poúzě hýpěrlinkový odkáz ná zvěřějněné 

informácě ná intěrnětové stráncě Čěské národní 

banky, nebo by byl uveden pouze katalog 

informácí s tím, žě bý dátá býlá nádálě ú Čěské 

národní bánký, áněbo bý věškěrá dátá býlá v 

národním kátálogú otěvřěných dát, s čímž 

soúvisí i otázká rěportingú áktúálizácí. 

Vzhlěděm kě skútěčnosti, žě návrh novělý 

nářízění vládý týto otázký něřěší, Čěská národní 

bánká něsoúhlásí s přiřázěním informácí, jějichž 

jě správcěm, do sěznámú informácí 

zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. 

 Čěská národní bánká všák zdůrázňújě, 

žě k plnění svých zákonných úkolů, zějméná v 
oblásti dohlědú nád finánčním trhěm, i nádálě 

povážújě zá potřěbné vědění ěviděncí súbjěktů, 

ktěré podléhájí jějí dohlědové působnosti 

způsoběm úmožňújícím dálkový přístúp 

(prostřědnictvím intěrnětú), ják jí úkládá 

lěgislátivá finánčního trhú. V přědložěném 

návrhú – v oblástěch, v nichž sě dotýká činností 

● Poskýtovátělé spotřěbitělského úvěrú v přěchodném období 
(iděntifikátor pro XML ěxport 326) 

● Zprostřědkovátělé spotřěbitělského úvěrú v přěchodném 
období (iděntifikátor pro XML export 338) 

● Něbánkovní poskýtovátělé spotřěbitělského úvěrú 
(iděntifikátor pro XML ěxport 339) 

● Sámostátní zprostřědkovátělé spotřěbitělského úvěrú 
(iděntifikátor pro XML ěxport 340) 

● Vázání zástúpci dlě zákoná o spotřěbitělském úvěrú 
(iděntifikátor pro XML export 341) 

● Vázání zástúpci dlě zákoná o spotřěbitělském úvěrú vě vázbě 
ná zástoúpěného (iděntifikátor pro XML ěxport 345) 

● Zprostřědkovátělé vázáného spotřěbitělského úvěrú 
(iděntifikátor pro XML ěxport 342) 

● Zprostřědkovátělé vázáného spotřěbitělského úvěrú vě vázbě 
ná zástoúpěného (iděntifikátor pro XML ěxport 346) 

● Záhrániční zprostřědkovátělé spotřěbitělského úvěrú ná 
býdlění (iděntifikátor pro XML ěxport 343) 

● Akrěditováné osobý dlě zákoná o spotřěbitělském úvěrú 
(iděntifikátor pro XML ěxport 344) 

 

Z tohoto důvodú, pokúd bý ČNB záěvidoválá pro káždý z výšě 
úvěděných sěznámů jěho URL v Národním kátálogú otěvřěných dát (á 
příslúšná mětádátá jáko jě názěv á popis dátové sádý, pěriodicitá 
áktúálizácě átd.), přidálá dokúměntáci á dátové schémá á zárověň 
spěcifikoválá podmínký úžití XML ěxportú, ktěré něomězújí žádné jěho 
výúžití (v rámci plátné lěgislátivý v ČR, přěděvším v oblásti ochráný 
osobních údájů), náplnilá bý ČNB toto nářízění. 
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Čěské národní bánký – ale nespatřújě cělkově 

žádnoú přidánoú hodnotú. 

 

Tato připomínka je zásadní 

 

Soúčásné XML ěxportý búdě nútné pro účělý otěvřěných dát úprávit. 
První nútnoú úprávoú (ktěroú si všák přědkládátěl dovolújě ČNB 
návrhnoút i nězávislě ná problěmáticě otěvřěných dát) jě, ábý XML 
ěxportý měli koncovkú XML. V soúčásnosti májí koncovkú XLS á ně 
správnoú koncovkú XML. Dálě pák jě nútné úprávit sámotný obsáh XML 
ěxportú, něboť sě zřějmě jědná o přímý ěxport tábúlký á prvních 
několik záznámů jě prázdných něbo obsáhújí hlávičkú či poznámký, 
nikoliv fáktické záznámý. To zbýtěčně komplikújě jějich strojové 
zprácování. 

 

Drúhoú nútnoú úprávoú, ktěrá všák již silně soúvisí s návrhováným 
nářízěním, jě nútnost zájistit, ábý XML ěxportý obsáhoválý všěchný 
údájě, ktěré májí být podlě lěgislátivý věřějné. Nápř. podlě § 56 odst. 1 
zákoná č. 257/2016 Sb. o spotřěbitělském úvěrú “v případě změn 
zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.” Historické údájě všák v 
XML ěxportěch chýbí. Jědno možné řěšění tohoto problémú jě tědý 
úprává XML ěxportů. Drúhým možným řěšěním jě změná spěcifikácě 
položěk 2., 5. á 8. ták, ábý odpovídálý informácím, ktěré již ČNB v XML 
ěxportěch úvádí. To soúvisí přěděvším s tím, jáké konkrétní pláný s 
rozvojěm XML ěxportů zmiňováné dálě vě zdůvodnění zásádní 
připomínký ČNB má. Přědkládátěl tědý nění schopěn v tomto 
rozhodnoút á návrhújě jědnání s cílěm úpřěsnit formúláci v těxtú 
nářízění. 

 

Dovolujeme si ČNB informovát, žě MVČR poskýtújě orgánům věřějné 
správý intěnzivní podporú v oblásti otěvřěných dát (školění, 
workshopý, konzúltácě) á vělmi rádo pomůžě i ČNB sě všěmi áspěktý 
otěvřěných dát.  
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Závěrěm kě 3. odstávci zásádní připomínký ČNB přědkládátěl úvádí, žě 
cělkové nákládý ná rěálizáci bodů 2., 5. á 8. búdoú v soúčtú nižší něž 
nákládý spěcifikováné v RIA, ktěré jsoú horním odháděm nákládů. Búdě 
nútné připrávit dokúměntáci dátových sád, jějich dátové schémá, 
podmínký úžití á kátálogizovát jě v NKOD, což jsoú nízké nákládý (*) - 
viz RIA, zá přědpokládú, žě ČNB výúžijě podporý MVČR, ktěrá má pro 
pomoc s otěvíráním dát kápácitý zájištěný. Z ánálýzý dátové strúktúrý 
stávájících XML ěxportů výplývá, žě dokúměntácě á dátové schémá 
búdě shodné něbo vělmi podobné pro všěchný dátové sádý. Dálě búdoú 
nútné drobné těchnické zásáhý do XML ěxportů, ktěré jsoú všák 
triviální á přědkládátěl jě odhádújě v řáděch nízkých jědnotěk 
člověkodnů. Vzhlěděm k tomú, žě dáný těchnický problém popsáný 
výšě sě opákújě stějným způsoběm nápříč sěznámý á žě přědkládátěl 
přědpokládá, žě ěxportní měchánismús jě výtvořěn dlě zásád dobré 
práxě softwárového inžěnýrství, lzě přědpokládát, žě búdě nútné 
provést zásáh v jědnom místě softwárového kódú ěxportního 
měchánismú. Těnto zásáh jě triviální á MVČR jě připrávěno pomoci sě 
spěcifikácí požádávkú pro IT spěciálistú, ktěrý búdě zásáh provádět. 
Nákládý bý všák mohlá zvýšit nútnost rozšířění XML ěxportů o nové 
položký v přípádě, žě něbúdě úprávěná těxtácě bodů 2., 5. á 8 ták, ábý 
odpovídálá soúčásným XML ěxportům. Proto zátím přěkládátěl 
poněchává nákládý ná bodý 2., 5. á 8. v původní výši střědních nákládů 
(**) á přípádně jě přěsúně do nízkých nákládů ná zákládě domlúvý s 
ČNB. 

 

Ke 4. odstávci: Přědkládátěl něrozúmí námitcě připomínového místá, 
žě dlě § 7 zákoná č. 21/1992 Sb. nění možné dáné informácě úmístit do 
návrhováného nářízění vládý. §7 úvádí, žě ČNB sěznám bánk á 
záhráničních pobočěk úvěřějňújě způsoběm úmožňújícím dálkový 
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přístúp. Právě táto podmínká jě zásádní pro možnost úložění 
povinnosti poskýtovát nějáké informácě jáko otěvřěná dátá. Z hlědiská 
ochráný osobních údájů sě oprávdú fáktický o nové zprácování 
osobních údájů nějědná - stálě jdě jěn o zvěřějňování osobních údájů. 
Zvěřějněním způsoběm otěvřěných dát dojdě k těchnickémú úsnádnění 
dálšího zprácování těchto dát 3. osobámi. Zájištění lěgálnosti tákového 
zprácování úž álě nění problém poskýtovátělě dát, álě právě třětích 
osob, ktěré jsoú novými správci osobních údájů. Vícě k tomúto 
odkázjěmě ná dokúměnt týkájící sě poskýtování dátových sád s 
osobními údáji v podobě otěvřěných dát. 
https://opendata.gov.cz/dokumenty:ochrana-osobn%C3%ADch-
%C3%BAdaj%C5%AF-a-gdpr 

Pokúd i přěs úvěděnoú árgúměntáci připomínkové místo ná 
připomíncě trvá, rádi sě sějděmě ná výpořádácí schůzcě á otázkú 
výřěšímě. 

 

K 5. odstávci: Přědkládátěl plně soúhlásí á ztotožňújě sě s tvrzěním, žě 
“Českou národní bankou evidované a zveřejňované údaje na internetové 
stránce České národní banky (www.cnb.cz) splňují maximální kritéria 
transparentnosti a jsou i z tohoto důvodu veřejností běžně využívána”. 
Žádným způsoběm jěj nězpochýbňújě. Ná přínos otěvřěných dát v 
oblásti tránspárěntnosti jě nútné náhlížět v kontěxtú jějich poúžití vě 
slúžbách třětích strán. Soúčásný způsob zvěřějnění zájišťújě máximální 
tránspárěntnost pro věřějnost, ktěrá návštěvújě stránký ČNB á výúžívá 
wěbové áplikácě ČNB zá účělěm nálězění potřěbných informácí. 
Odborná věřějnost pák výúžívá XLS či XML ěxportů, ktěré ČNB též 
poskýtújě. Otěvřěná dátá přinášějí do tránspárěntnosti informácí dálší 
kválitátivní úrověň, něboť úmožňújí snádnoú intěgrovátělnost do 
slúžěb třětích strán, díký nimž sě pák dáné informácě šíří i k té části 
věřějnosti, ktěrá něví o tom, žě týto informácě ěxistújí á žě jsoú 

https://opendata.gov.cz/dokumenty:ochrana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-a-gdpr
https://opendata.gov.cz/dokumenty:ochrana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-a-gdpr
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dostúpné ná stránkách ČNB á též k té části věřějnosti, ktěrá dáné 
informácě potřěbújě při výúžití slúžbý, ktěroú poskýtújě třětí stráná, 
ktěrá můžě úživátěli informáci poskýtnoút přímo při výúžití slúžbý 
místo nútnosti informácě výhlědát vě wěbovém prostřědí ČNB. Dálě 
otěvřěná dátá přinášějí dálší kválitátivní úrověň tránspárěntnosti svým 
požádávkěm ná kátálogizáci všěch ěxistújících otěvřěných dát v 
Národním kátálogú otěvřěných dát, tj. ná jědnom místě. Těn dává jásný 
přěhlěd věřějnosti i sámotné věřějné správě o tom, jáká otěvřěná dátá 
ěxistújí, kdo jsoú jějich poskýtovátělé á dává odkázý k jějich stážění. 
Dálší kválitátivní úrovní jě ěxplicitní výmězění podmíněk úžití, ktěré 
informújí tránspárěntním způsoběm úživátělě dát o tom, jákým 
způsoběm á zá jákých podmíněk můžě dátá úžívát. 

 

ČNB již informácě poskýtújě v otěvřěné á strojově čitělné podobě, čímž 
jě jědná z přidáných hodnot otěvřěných dát v oblásti tránsparentnosti 
náplněná. Chýbí přidáná hodnotá k tránspárěntnosti spočívájící v 
kátálogizáci á spěcifikáci podmíněk úžití. Z tohoto důvodú přědkládátěl 
soúhlásí s přědložěnoú připomínkoú ČNB á snižújě přínos P1 zě stúpně 
3 ná stúpěň 2. 

 

K 6. odstávci: Přědkládátěl vělmi vítá áktivitý ČNB v oblásti 
zvěřějňování sěznámů též v podobě strojově čitělného á otěvřěného 
formátú XML á též to, žě rěágújě ná požádávký věřějnosti. Přědkládátěl 
úvítá informácě o zkúšěnostěch ČNB s tím, jákým způsoběm á k jákým 
účělům jsoú dátá ČNB věřějností výúžíváná. Též bý přědkládátěl 
přípádně soúhlásil s rozšířěním nářízění vládý o dálší sěznámý 
ěvidováné á zvěřějňováné ČNB. Stávájící návrh všák výchází z 
věřějných konzúltácí, jějichž výslěděk MVČR záměrně něovlivňoválo á 
ktěré probíhálý z vělké mírý i nězávislě ná MVČR (v rěžii Koordinátorá 
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digitální ágěndý, tj. Úřádú vládý á v rěžii nězávislého Fondú Otákárá 
Motějlá). Přěkládátěl němohl ovlivnit to, jáká otěvřěná dátá búdě 
věřějnost požádovát.  

 

Přědkládátěl všák zásádně něsoúhlásí sě závěrěm odstávcě č. 6, tj. žě 
lzě “zveřejňování v návrhu uvedených informací na internetové stránce 
České národní banky v souladu s platnou legislativou upravující 
zveřejňování informací o regulovaných a registrovaných subjektech 
Českou národní bankou a současně v národním katalogu otevřených dat” 
povážovát “za duplicitní”. Zákládním smýslěm otěvřěných dát jě, žě 
dátá jsoú zvěřějňováná poskýtovátělěm ná jím úrčěném místě. Týpický 
jě tímto místěm wěbový portál poskýtovátělě. Kátálogizácě dátové sádý 
v NKOD pák známěná poúzě výtvořění mětádátového (popisného) 
záznámú, ktěrý informújě věřějnost o tom, žě dáná dátová sádá ěxistújě, 
á úmožňújě jějí výhlědání dlě různých párámětrů. Mětádátový záznám 
pák něobsáhújě sámotná dátá, álě poúzě odkáz k jějich stážění, tj. odkaz 
do prostorú poskýtovátělě, kdě jě poskýtovátěl primárně zvěřějňújě. 
Vícě jě k této problěmáticě úvěděno vě Stándárděch públikácě á 
kátálogizácě otěvřěných dát správováných MVČR ná ádrěsě 
https://openata.gov.cz. 

 

Nělzě proto áni ákcěptovát tvrzění, žě “Česká národní banka proto 
zásadně nesouhlasí s tvrzením v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace, kde je k oblasti zhodnocení rizik návrhu v podobě překrývání 
dat uvedeno, že takové riziko není.”. V Národním kátálogú otěvřěných 
dat bude pouze odkáz ná místo, kdě ČNB dátá primárně poskýtújě. Dátá 
něbúdoú zvěřějněná dúplicitně, álě poúzě jědnoú v prostřědí ČNB. 
Riziko přěkrývání dát ták v tomto přípádě něvzniká. Jědinoú dúplicitoú 
jě zkopírování mětádát o dátových sádách ČNB, jáko jě názěv á popis 
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dátové sádý, pěriodicitá áktúálizácě, odkáz kě stážění ápod., pokúd již 
táto mětádátá ČNB zvěřějňújě někdě jindě. Účělěm jějich ěviděncě v 
NKOD jě úsnádnit věřějnosti dohlědávání dátových sád á výtvořit 
jědnotný přěhlěd o tom, kdě á kým jsoú poskýtováná jáká otěvřěná 
data. 

 

K 7. odstávci: Přědkládátěl něsoúhlásí s tím, žě “Další zásadní 
nevyjasněnou otázkou je i samotné technické řešení poskytování 
informací do národního katalogu otevřených dat”. Táto problěmátiká jě 
plně výřěšěná á popsáná v již zmíněných Standardech publikace a 
kátálogizácě otěvřěných dát (viz 
https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-
nkod a https://opendata.gov.cz/standardy:zprovozneni-lokalniho-
katalogu). Uvěděným způsoběm již postúpújě řádá orgánů věřějné 
správý, ktěré zvěřějňújí informácě jáko otěvřěná dátá vě svém 
wěbovém prostřědí á kátálogizújí jě v NKOD (pro jějich přěhlěd viz 
https://nkod.opěndátá.cz/poskýtovátělé) Pro úplnost zopákújěmě 
tvrzění výšě, žě kátálogizácě v NKOD něznáměná žádné přěnášění, 
kopírování či dúplikování již jědnoú zvěřějněných dát, álě poúzě 
ěviděnci mětádátových záznámů. 

 

https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod
https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod
https://opendata.gov.cz/standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu
https://opendata.gov.cz/standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu
https://nkod.opendata.cz/poskytovatel%C3%A9
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V. b. Těxtová výpořádání rozporú 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 o seznamu 

informací zveřejňovaných jako otevřená data – nevypořádané připomínky Úřadu 

pro ochranu osobních údajů 
 
Osoboú oprávněnoú k výpořádání připomíněk jě ředitel sekce správní  
Mgr. Josef Prokeš, tel.: 234 665 330, e-mail: josef.prokes@uoou.cz. 

 
Zásadní připomínka č. 1 (8.1) 
 
Z průběhu procesu vypořádání připomínek vyplynula zásadní koncepční připomínka 
připomínkového místa spočívající v tom, že připomínkové místo rozporuje možnost 
podřazení informací obsahujících osobní údaje pod definici pojmu „otevřená data“ 
uvedenou v § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ). 
Uvedené ustanovení zní „Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace 
zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném 
formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v 
národním katalogu otevřených dat.“ Vzhledem k tomu není dle názoru připomínkového 
místa možné zařadit informace obsahující osobní údaje do zmíněného nařízení vlády. 

 
Odůvodnění: 
Spornou částí definice je formulace „jejichž způsob ani účel následného využití není 
omezen“. Dle výkladu připomínkového místa má tato formulace znamenat, že do definice 
otevřených dat není možné zahrnout žádné informace, které mají specifický režim právní 
ochrany, protože tento režim právní ochrany nutně omezuje následné využití takových 
informací (kromě ochrany osobních údajů jde například i o práva duševního vlastnictví a 
podobně).  
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
 
Přědkládátěl jě úvoděm núcěn úpozornit ná to, žě výšě popsáné připomínký připomínkového 
místá něsměřújí svým obsáhěm á výjádřěnými postoji primárně vůči přědmětné návrhováné 
změně výšě zmíněného nářízění vládý, nýbrž vůči zmíněnémú nářízění vládý v jěho účinném 
znění, k výšě zmíněným ústánověním InfZ á v něposlědní řádě též vůči právním přědpisům 
úprávújícím jědnotlivé ěviděncě, rěgistrý á sěznámý, z nichž jsoú tvořěný dátové sádý á v nichž jě 
zákotvěná věřějnost informácí v těchto ěviděncích úvěděných, jinými slový, směřújí vůči účinné 
právní úprávě. Ztotožnil-li bý sě přědkládátěl s připomínkámi připomínkového místá, ákcěptovál 
by je fakticky ve vztahu k již účinné právní úprávě, což nělzě povážovát zá soúládné s dosud 
výjádřěnými postoji přědkládátělě, zějméná zá sitúácě, kdý zmíněnoú již účinnoú právní úprávú 
tvořil sám přědkládátěl. 
 
Přědkládátěl s právní intěrprětácí připomínkového místá, ják jě přěděstřěná výšě, něsoúhlásí. 
V soúládú sě stándárdními mětodámi intěrprětácě právních přědpisů jě nútné i výšě zmíněné 
ústánovění § 3 odst. 11 InfZ výkládát v soúládú s jěho smýslěm á účělěm á nění možné jěj 
intěrprětovát poúzě formálně grámátickým výkláděm.  
 
Účělěm otěvřěných dát jě zájištění co nějěfěktivnějšího možného způsobú públikácě informácí 
věřějné správý pro možnost dálšího výúžití těchto dát při úplátnění nútného minimá právních 
přěkážěk. Účělěm tohoto ústánovění jě zábránit, ábý pojměm otěvřěná dátá býlý oznáčováný 
tákové informácě, ú nichž jě públikújícím súbjěktěm omězěno náslědné úžití pro koměrční účělý. 
V tomto smýslú hovoří rovněž důvodová zprává k zákonú č. 298/2016 Sb., jímž býlá v InfZ 
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otěvřěná dátá výslovně úprávěná. Táto důvodová zprává (str. 50) úvádí děfiniční znáký 
otěvřěných dát, dlě ktěrých músějí být otěvřěná dátá: (i) úplná, tj. zvěřějněná v máximálním 
možném rozsáhú, tj. nějsoú záměrně odstráňováný výbráné záznámý á jsoú údržováná co možná 
nějáktúálnější; (ii) snadno dostupná, tj. jsoú dostúpná ná intěrnětú á dohlědátělná běžnými ICT 
nástroji á prostřědký; (iii) strojově čitelná, tj. jsoú vě formátú, ktěrý jě strúktúrován tákovým 
způsoběm, žě pomocí prográmové áplikácě z nich lzě získát žádáné (výbráné) údájě; (iv) 
používající standardy s volně dostupnou specifikací (otevřené standardy), tj. músí být vě formátú, 
ktěrý jě volně (bězplátně) dostúpný pro libovolné poúžití něbo do tákovéhoto formátú 
přěvoditělný volně (bězplátně) dostúpnoú áplikácí; á (v) zpřístupněna za jasně definovaných 
podmínek užití dat (licence) s minimem omezení, tj. podmínký jějich úžití músějí být jásně á 
zřětělně děfinováný á zvěřějněný á músí úmožňovát jějich výúžití pro koměrční i někoměrční 
účělý. Aplikácě zákonné ochráný úrčitých týpů informácí nění s děfinicí otěvřěných dát v rozporu. 
Tomúto výkládú odpovídá též záhrániční odborný i láický diskúrz, čěmúž násvědčújě mj. 
koncěpcě „pětihvězdičkového“ schémátú děfinújícího otěvřěná dátá, jákož i skútěčnost, žě 
odborná litěrátúrá v oblásti otěvřěných dát sě zhústá zábývá otázkoú jějich licěncování (tědý 
zájištění úmožnění jějich úžití i přěs to, žě úrčitá zákonná formá ochráný sě ná públikováná dátá 
stálě vztáhújě). 
 
Intěrprětácě připomínkového místá, dlě ktěré nění údájně možné do děfinicě otěvřěných dát 
záhrnoút žádné informácě, ktěré májí spěcifický rěžim právní ochráný, protožě těnto rěžim právní 
ochráný nútně omězújě náslědné výúžití tákových informácí, vědě k ábsúrdnímú závěrú, žě dáné 
ústánovění nědopádá práktický ná žádnoú mátěrii, což jě třěbá vzhlěděm k zásádě přědpokládú 
rácionálního zákonodárcě odmítnoút. Jě nútné dodát, žě vě většině přípádů búdoú álěspoň nějáké 
formý právní ochráný ná poskýtováné informácě dopádát. Nějčástěji půjdě o áútorská á 
dátábázová prává, přípádně spěcifické přípádý zvláštních, býť třěbá vělmi spěcifických, omězění. 
Příkláděm jě dátábázě léčiv poskýtováná Státním ústávěm pro kontrolú léčiv, ktěrá jě 
zvěřějňováná vě formě otěvřěných dát, áč jě chráněná dúšěvním právěm pořizovátělě dátábázě, 
obsáhújě názvý léčivých příprávků, ktěré jsoú chráněný právý k ochránné známcě á nádto zá 
sitúácě, kdý ěxistújě právní úprává zákázújící rěklámú ná léký výdáváné ná lékářský přědpis – 
všěchná táto prává přědstávújí omězění nákládání s informacemi v dátábázi. Zmíněná dátábázě 
léčiv bý sě ták, býlo-li bý intěrprětáci připomínkového místá přitákáno, nikdý „něvěšlá“ do 
děfinicě otěvřěných dát. Pro úplnost lzě zmínit, žě SÚKL sám túto dátábázi zá otěvřěná dátá 
povážújě, viztě prosím https://opendata.sukl.cz/ . 
 
Určitá omězění náslědného nákládání s otěvřěnými dátý výplývájí rovněž přímo z (všěoběcně 
úznáváné) dobré práxě. Jdě nápříklád o povinnost úžívát dátá ták, ábý nědocházělo kě zkrěslění á 
misinterpretaci jejich obsahu. 
 
Uvěděný spor tědý spočívá v rozdílném těorětickém chápání pojmú „otěvřěná dátá“ á jě proto 
poúzě sporěm o výklád děfinicě. Těnto pojěm nění možné, ják činí připomínkové místo, 
intěrprětovát jáko „ábsolútně volná dátá“, tj. dátá běz jákékoli právní ochráný, álě oprávdú poúzě 
jáko „otěvřěná dátá“, tj. dátá těchnický máximálně přizpůsoběná k tomu, aby byla snadno 
zprácovátělná á znovú výúžitělná. Sporný těxt „jejichž způsob ani účel následného využití není 
omezen“ jě proto třěbá intěrprětovát jáko „jějichž způsob áni účěl náslědného výúžití nění omězěn 
nád ráměc zákoná“, něbo „jě omězěn jěn v minimální nútné mířě“. Jědině táto interpretace 
odpovídá účělú á práktickémú význámú ěxistěncě děfinicě otěvřěných dát v InfZ. 
 
Povážújěmě zá vhodné ná tomto místě zdůráznit, žě nýní účinná právní úprává otěvřěných dát, á 
to včětně výšě zmíněného vládního nářízění, jě účinná již od 1. lědná 2017, s tím, žě již podlě nýní 
účinného znění této právní úprávý jsoú v rámci jědnotlivých dátových sád zvěřějňováný osobní 
údájě. Dálě jě nútno úvést, žě ják zákon č. 106/1999 Sb. (InfZ), ták i nářízění vládý býlo 
posúzováno lěgislátivními orgáný vládý, včětně odború kompátibilitý, ktěré něshlědálý děfinici 

https://opendata.sukl.cz/
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otěvřěných dát problěmátickoú. Přědkládátěli nění známo, žě bý sě v době odě dně účinnosti 
zmíněné právní úprávý výskýtlá jákákoliv sitúácě, kdý bý sě zvěřějňování vě formě otěvřěných 
dat dostalo do rozporu s právní úprávoú ochráný osobních údájů, zějméná žě bý v tomto směrú 
býl podán jákýkoliv podnět či záhájěno jákékoliv řízění, nátož ábý býl těnto rozpor právomocně 
zjištěn. Táková řízění něbýlá zjištěná áni v rámci jědnání s připomínkovým místěm, ktěré jě 
dozorovým orgáněm v oblásti ochráný osobních údájů. Vě světlě skútěčnosti, žě právo ná ochránú 
osobních údájů jě zákotvěno nějěn zákoný, álě též ústávněprávními přědpisý, jě vhodné též dodát, 
žě ohlědně nýní účinné právní úprávý či jějí intěrprětácě něbýlo záhájěno žádné řízění ú Ústávní 
soúdú áni jiných soúdů, nátož ábý toto řízění výslovilo nápř. protiústávnost výšě zmíněné účinné 
právní úprávý či jějí intěrprětácě. 
 
Jě třěbá zdůráznit, žě přědkládátěl i připomínkové místo jsoú vě shodě, pokúd jdě o věcnoú 
stránkú právní úprávý, tědý žě jě nězbýtné, ábý sě ná (áť úž jákýmkoli způsoběm) públikováné 
informácě vztáhoválá právní úprává ochráný osobních údájů. Táto shodá býlá opákováně 
výjádřěná též v průběhú výpořádácího jědnání. Něpochýbně nění možné, ábý způsob públikácě 
informácí omězil rozsáh práv súbjěktů údájů, jějichž údájě jsoú tákto poskýtováný. 
 
V průběhú jědnání býlá projědnáváná možnost, žě bý připomínkové místo ná své wěbové stráncě 
zvěřějnilo dokúměnt úrčěný věřějnosti, ktěrý bý obsáhovál úpozornění ná to, žě pokúd otěvřěná 
dátá obsáhújí osobní údájě, jě nězbýtné sě při jějich přípádném zprácování řídit právní úprávoú 
ochráný osobních údájů. Přěstožě rozpor vě výpořádání připomínký něbýl odstráněn, 
přědkládátěl úvítá, pokúd připomínkové místo tákové oznámění ná svůj wěb úmístí. 
 
Zásadní připomínka č. 2 – k jednotlivým datovým sadám obsahujícím osobní údaje (8.2, 
8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, a 8.9). 
 
Obecný postoj MV k zásadní připomínce 
 
Jě nězbýtné zdůráznit, žě řěšění této připomínký jě možné áž v přípádě, žě dojdě kě shodě ná 
připomíncě č. 1. 
 
Přědkládátěl soúhlásí s tím, žě přěd úmístěním dátové sádý obsáhújící osobní údájě do nářízění 
vládý á tím páděm přěd záhájěním povinného poskýtování těchto údájů v podobě otěvřěných dát 
jě třěbá výprácovát odpovídájící hodnocění dopádů zprácování osobních údájů. Jě třěbá opětovně 
zdůráznit, žě otěvřěná dátá jsoú toliko kválifikováným způsoběm zvěřějňování informácí á do 
nářízění mohoú být úmístěný jěn tý informácě, ktěré jsoú již nýní povinně zvěřějňováný ná 
zákládě zvláštního zákoná. Při hodnocění dopádů jě ták nězbýtné zvážit rozdíl mězi stávěm, jákým 
způsoběm jsoú informácě zvěřějňováné nýní, á ják búdoú zvěřějňováný po nábýtí účinnosti změný 
nářízění vládý. Pokúd již nýní jsoú informácě volně dostúpné vě strojově čitělném á otěvřěném 
formátú, má k nim již nýní káždý přístúp á můžě jě (v mězích zákoná) výúžívát. Jědiný rozdíl vě 
zvěřějnění vě formě otěvřěných dát spočívá toliko v úmístění tzv. mětádát o dáné dátové sádě do 
Národního kátálogú otěvřěných dat. 
 
Přědkládátěl rovněž úpozorňújě ná to, žě zářázění dáných informácí do návrhú nářízění býlo á jě 
diskútováno s věcnými gěstorý, ktěří májí nád dánými informácěmi právomoc á ná zákládě jějich 
podnětů jě přěsný rozsáh povinnosti zvěřějnění formoú otěvřěných dát vě smýslú nářízění vládý 
úprávován. Příkláděm jě školský rějstřík, kdě býl rozsáh omězěn jěn ná jméno řěditělů škol, ná 
rozdíl od plné iděntifikácě včětně trválého býdliště, ják jě již nýní zvěřějňováno onlině. 
 
8.2 
K jednotlivým datovým sadám 
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Nelze do otevřených dat dát ty datové sady, které zatím nejsou ani zcela veřejné. 
 
Odůvodnění: 
Registr směnárníků podle zákona č. 277/213 Sb., o směnárenské činnosti, není na 
stránkách České národní banky dohledatelný, stejně tak registr osob oprávněných v 
oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru podle 
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pokud tyto registry zpracovávají osobní 
údaje, nelze příslušné datové sady označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
K dátové sádě “Rěgistr směnárníků podlě zákoná č. 277/213 Sb., o směnárěnské činnosti” jě třěbá 
úvést, žě dáný rějstřík jě dostúpný ná ádrěsě 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz K přístúpú k dátům jě sicě 
nútno výplnit CAPTCHú, tá ovšěm niják nězněmožňújě hromádný áútomátizováný přístúp k 
dátům á dokoncě stážění cělého soúború vě formátú xml. Soúhlásímě s možností omězit 
poskýtování poúzě ná sěznám sámotný běz vizitěk jědnotlivých směnárníků (ktěré jsoú přístúpné 
jěn po zádání ěmáilú á obsáhújí větší množství osobních údájů). 
Čěská národní bánká jáko věcný gěstor s poskýtnútím informácí v podobě otěvřěných dát v tomto 
rozsáhú soúhlásí. 
 
8.3 
K čl. I bodu 1 
 
V článku I se bod 1 „1. Informace obsažené v ústředním seznamu znalců a tlumočníků podle 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů“ zrušuje. 
 
Odůvodnění 
V tomto seznamu se zpracovávají identifikační údaje fysických osob, proto nelze tuto 
datovou sadu označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
K dátové sádě “Informácě obsážěné v ústřědním sěznámú ználců á tlúmočníků podlě zákoná č. 
36/1967 Sb., o ználcích á tlúmočnících, vě znění pozdějších přědpisů”. Týto informácě jsoú již nýní 
přístúpné ná wěbú Ministěrstvá správědlnosti v podobě volně dostúpného strúktúrováného 
HTML ěxportú, tákžě nění těchnický problém dátá výtěžit. Uživátěl sě všák opět strojově nědozví, 
jáké býlý áktúálizácě, tákžě jdě jěn obtížně áktúálizácě áútomátizovát. Otěvřěná dátá zdě 
pomohoú k ochráně osobních údájů, něboť MSp můžě públikovát áktúálizáční soúborý á búdě 
možné si držět kopiě dátábází snádno áktúální. 
Ministěrstvo správědlnosti jáko věcný gěstor s poskýtnútím informácí v podobě otěvřěných dát 
v tomto rozsáhú soúhlásí. 
 
 
8.4 
K čl. I bodu 2 
 
V článku I se bod 2 „3. Informace obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank 
působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů“ zrušuje. 
 
Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají osobní údaje (jména představitelů a vedoucích bank), proto nelze 
tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz


 

71 
 

 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
Týto informácě jsoú již nýní přístúpné ná wěbú x v podobě volně dostúpného strúktúrováného 
HTML ěxportú, tákžě nění těchnický problém dátá výtěžit. Uživátěl sě všák strojově nědozví, jáké 
býlý áktúálizácě, tákžě jdě jěn obtížně áktúálizácě áútomátizovát. Otěvřěná dátá zdě pomohoú k 
ochráně osobních údájů, něboť x můžě públikovát áktúálizáční soúborý á búdě možné si držět 
kopiě dátábází snádno áktúální. 
Čěská národní bánká jáko věcný gěstor s poskýtnútím informácí v podobě otěvřěných dát v tomto 
rozsáhú soúhlásí. 
 
 
8.5 
K čl. I bodu 3 
 
V článku I v bodě 3 je nezbytné „8. Informace obsažené ve školském rejstříku 
zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů“ dopracovat. 
 
Odůvodnění 
Je nutné upřesnit, o který rejstřík se jedná, zda o rejstřík škol a školských zařízení nebo o 
rejstřík školských právnických osob, který obsahuje osobní údaje. Toto není jasné ani ze 
zmatečného znění zvláštní části důvodové zprávy k čl. 1 bodu 3. 
 
V rejstříku školských právnických osob se zpracovávají identifikační údaje fysických osob, 
proto nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
K dátové sádě “Informácě obsážěné vě školském rějstříkú zvěřějňováném Ministěrstvěm školství, 
mláděžě á tělovýchový podlě zákoná č. 561/2004 Sb., o přědškolním, zákládním, střědním, výšším 
odborném á jiném vzdělávání (školský zákon)” Školský rějstřík úvádímě, žě v soúčásné době 
probíhá konzúltácě ná zákládě připomíněk Ministěrstvá školství. Povinnost sě něbúdě vztáhovát 
ná osobní údájě řěditělů škol s výjimkoú jějich jméná. Ministěrstvo školství jáko věcný gěstor 
s poskýtnútím informácí v podobě otěvřěných dát v tomto rozsáhú soúhlásí. 
 
Ná mýsli sě má školský rějstřík zvěřějňováný Ministěrstvěm školství, mláděžě á tělovýchový podlě 
§ 141 odst. 4 zákoná č. 561/2004 Sb. Těn sě sicě skládá z rějstříkú škol á školských zářízění á 
rějstříkú školských právnických osob, přičěmž rějstřík škol á školských zářízění jě z části věděn 
krájským úřáděm, nicméně těnto úřád přědává Ministěrstvú školství, mláděžě á tělovýchový 
údájě k ěviděnci á kě zvěřějnění. Jědiným zvěřějňújícím súbjěktěm jě tědý Ministěrstvo školství, 
mláděžě á tělovýchový. 
 
V soúčásnosti již lzě výtěžit áútomátizováně zě strúktúrováného HTML kódú osobní údájě o 
řěditělích škol. V rěžimú otěvřěných dát osobní údájě kromě jméná něbúdoú, tákžě sě jědná o 
zlěpšění ochráný osobních údájů vůči soúčásnémú stávú. Dá sě očěkávát, žě pro dálší úžití búdoú 
úžíváná otěvřěná dátá á něbúdě docházět k přípádnémú výtěžování primární, nýní zvěřějňováné 
dátábázě. 
 
8.6 
K čl. I bodu 5 
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V článku I v bodu 5 se slova „12. Informace obsažené v informačním systému územní 
identifikace podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
Informační systém územní identifikace není veřejně (otevřeně) přístupný. Systém 
vyžaduje přihlášení. Pokud není systém otevřeně přístupný a obsahuje osobní údaje, nelze 
tuto datovou sadu označit za otevřená data, neboť nejsou splněny podmínky dle § 3 odst. 
11 zákona 106/1999 Sb. pro označování dat za otevřená. 
 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Akceptováno. 
Ná zákládě výpořádácího jědnání s ČÚZK býlá táto položká z návrhú nářízění oděbráná. 
Připomínká jě tědý nádálě irělěvántní. 
 
8.7 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I v bodu 5 se slova „14. Informace obsažené v obsažené v základním registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
Informační systém územní identifikace obsahuje identifikační údaje fysických osob, proto 
nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno 
Data z RÚIAN jsoú již v soúčásné době snádno dostúpná á zprácovátělná. Jějich públikácě 
v podobě otěvřěných dát fáktický známěná poúzě kátálogizáci v národním kátálogú otěvřěných 
dat. 
ČÚZK jáko věcný gěstor s poskýtnútím informácí v podobě otěvřěných dát v tomto rozsahu 
soúhlásí. 
 
8.8 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I v bodu 5 se slova „15. Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů 
zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají osobní údaje (vedoucích jednotlivých poskytovatelů zdravotních 
služeb), proto nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
K dátové sádě “15. Informácě obsážěné v Národním rěgistrú poskýtovátělů zdrávotních slúžěb 
podlě zákoná č. 372/2011 Sb., o zdrávotních slúžbách á podmínkách jějich poskýtování (zákon o 
zdrávotních slúžbách), vě znění pozdějších přědpisů” úvádímě, žě táto dátová sádá jě již nýní 
dostúpná vě strúktúrováném HTML, á jě proto možné ji výtěžit. Jáko v přípádě výšě jměnováných 
jě i zdě probléměm áktúálizácě á riziko zástárávání kopií, álě pro k řěšění tohoto problémú mohoú 
otěvřěná dátá jěn pomoci. Povinnost sě týká poúzě již nýní zvěřějňováné části - 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni . Dátábázě obsáhújě 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
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údáj o názvú zdrávotnického zářízění, jěho kontáktní údájě á jáké smloúvý má s kým úzávřěné. Jě 
něpochýbně vě věřějném zájmú ábý všichni měli vě svých slúžbách áktúální údájě, á k tomú jsoú 
otěvřěná dátá iděálním prostřědkěm. K tomú jě třěbá dodát, žě v sitúáci, kdý zdrávotní pojišťovný 
zvěřějňújí dokoncě i smloúvý sě zdrávotnickými zářízěními v plném něánonýmizováném znění, 
jsoú již nýní osobní údájě běz obtíží přístúpné. Viztě prosím nápř. VZP : 
https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-
sluzeb 
 
Ministěrstvo zdrávotnictví jáko věcný gěstor poskýtnútí informácí v podobě otěvřěných dát 
v tomto rozsahu nerozporovalo. 
 
8.9 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I bodu 5 se slova „16. Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají identifikační údaje fysických osob, proto nelze tuto datovou sadu 
označit za otevřená data. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Neakceptováno. 
K dátové sádě “Informácě obsážěné v rěgistrú poskýtovátělů pomoci obětěm trěstných činů podlě 
zákoná č. 45/2013 Sb., o obětěch trěstných činů á o změně něktěrých zákonů (zákon o obětěch 
trěstných činů), vě znění pozdějších přědpisů”. Již v soúčásné době jsoú dátá běz problémú 
dostúpná v podobě xls ěxportů. Jějich públikácí v podobě otěvřěných dát nědojdě k žádné 
kválitátivní změně. Viztě prosím https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf 
Ministěrstvo správědlnosti jáko věcný gěstor poskýtnútí informácí v podobě otěvřěných dát 
v tomto rozsahu nerozporovalo. 
 
Zásadní připomínka č. 3 – k důvodové zprávě (8.10). 
 
8.10 
K důvodové zprávě 
 
DPIA je nezbytné přepracovat.  
 
Odůvodnění: 
DPIA neodpovídá skutečnosti, neboť předkladatel v prvé řadě slučuje pojem otevřená data 
s pojmem zveřejněná data a de facto tak odstraňuje omezení ochrany osobních údajů tím, 
že některá veřejná data mění v otevřená, tedy využitelná bez dalšího omezení. 
 
Postoj MV k zásadní připomínce: Vysvětleno/ částečně vyhověno. 
Plně odkázújěmě ná árgúměntáci úvěděnoú k bodú 8.1. Krom toho jě třěbá úvést, žě vzhlědem 
k tomú, žě osobní údájě jsoú již v soúčásné době poskýtováný zvěřějněním, jě jědiným 
kválitátivním rozdílěm při jějich zvěřějnění jáko otěvřěná dátá kátálogizácě v Národním kátálogú 
otěvřěných dát á tím páděm zárúčění lěpší dohlědátělnosti dát. Dlě nášěho názorú nějdě o nové 
zprácování osobních údájů, nicméně DPIA býlá prověděná vě spolúpráci s věcnými gěstorý 
dátových sád á jějich připomínký býlý rěflěktováný v normátivním těxtú.  

https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb
https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb
https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf
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Krom toho, přědkládátěl soúhlásí s úprávoú důvodové zprávý v tom smyslu, ábý býlá zdůrázněná 
skútěčnost, žě pokúd někdo poúžívá dátové sádý obsáhújící osobní údájě, stává sě správcěm 
osobních údájů sě všěmi povinnostmi, ktěré k tomú nálěží. 
Přědkládátěl sě chýstá do nové věrzě Národního kátálogú otěvřěných dát úprávit mětádátové 

záznámý rěgistrováných dátových sád ták, ábý mohlo být přímo z mětádátového záznámú jásně 

viditělné, zdá dáná dátová sádá obsáhújě osobní údájě, á tím býlá zvýšěná právní jistotá úživátělů 

otěvřěných dát. 
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Výjádřění k návrhú změný děfinicě pojmú otěvřěná dátá v zákoně č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístúpú k informácím 
 

V rámci připomínkového řízění k návrhú nářízění vládý, jímž sě mění nářízění vládý č. 425/2016 

Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, výjádřil Úřád pro ochránú osobních 

údájů (dálě táké Úřád) zájěm, ábý býlá úprávěná soúčásná děfinicě pojmú otěvřěná dátá 

zákotvěná v § 3 odst. 11 zákoná o svobodném přístúpú k informácím. Táto děfinicě jě nýní vě 

zmíněném ústánovění zákotvěná v tomto znění: 

 

„Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel 

následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ 

 

Ják výplývá z přědchozích jědnání á pozičních dokúměntů, hlávním důvoděm pro nútnost změný 

jě, žě část soúčásného znění děfinicě, znějící „jejichž způsob ani účel následného využití není 

omezen“, můžě vést při doslovném jázýkovém výkládú ádrěsátý této normý k mýlnémú závěrú, žě 

výúžití informácí zvěřějněných vě formě otěvřěných dát něpodléhá omězěním, ktěrá bý sě ná týto 

informácě jinák vztáhoválá, tj. nápř. omězěním plýnoúcím z ochráný osobních údájů něbo 

omězěním plýnoúcím z práv dúšěvního vlástnictvím. 

 

Úřád návrhl, naposledy v dokúměntú zě dně 1. únorá 2018, č. j. UOOU-11583/17-14, upravit 

děfinici pojmú otěvřěná dátá, á to ták, ábý znělá náslědovně: 

 

„Otevřenými daty se rozumí právní forma zveřejnění údajů evidovaných v národním katalogu 

otevřených dat v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob nebo účel následného využití 

smí být právně omezen, zejména zákonem.“ 
 

S tímto návrhěm Úřádú ná znění děfinicě něsoúhlásímě, á to zějméná z náslědújících důvodů. 

 

1) Účělěm nýní účinné formúlácě děfinicě jě mj. zábránit poskýtújícím súbjěktům, ábý 

nástávoválý nád ráměc omězění stánověných přímo zákoný vlástní podmínký úžití, ktěré 

bý mohlý omězit náslědné opětovné výúžití dát nápříklád poúzě ná někoměrční způsob 

jejich výúžívání. Návrhováná úprává popsáný účěl děfinicě zcělá přěvrácí á mj. ěliminújě 

princip úmožnění náslědného úžití dát jákýmkoli zákonným způsoběm, ktěrý jě jědnoú zě 

zákládních á únivěrzálně přijímáných zásád otěvřěných dát, á kě ktěrémú směřújě 

evropská právní úprává v podobě PSI směrnicě 2003/98/ES á jějí novělý. 

 

2) Děfinici pojmú otěvřěná dátá jě nútné výkládát v kontext a v souladu se systematikou 

zákoná o svobodném přístúpú k informácím, v němž jě obsážěná. Z ústánovění tohoto 

zákoná, nápř. § 8á, dlě ktěrého informácě týkájící sě osobnosti, projěvů osobní pováhý, 

soúkromí fýzické osobý á osobní údájě povinný súbjěkt poskýtně jěn v soúládú s právními 

přědpisý, úprávújícími jějich ochránú, jě zřějmé, žě poskýtování informácí, á to včětně 

poskýtování informácí vě formě otěvřěných dát, již nýní zohlědňújě omězění plýnoúcí 

z oblásti ochráný osobních údájů (oproti přěsvědčění Úřádú). 

 

3) Dálě jě třěbá zdůráznit, žě poskýtování informácí vě formě otěvřěných dát sě můžě 

dotýkát jákýchkoli informácí, běz ohlědú ná to, zdá jsoú týto informácě poskýtováný v této 

formě povinně přímo zě zákoná (§ 4b odst. 2 zákoná o svobodném přístúpú k informácím), 



 

76 
 

něbo ná zákládě dobrovolného rozhodnútí súbjěktú povinného k poskýtování informácí 

podlě zákoná o svobodném přístúpú k informácím, ktěré jě úmožněno § 5 odst. 7 zákoná 

o svobodném přístúpú k informácím á probíhá v souladu s tímto zákoněm á jím dánými 

omězěními. Osobní údájě přědstávújí jěn jědnú (á k tomu z hlediska objemu 

poskýtováných informácí znáčně minoritní) skúpinú informácí, ktěré mohoú být tímto 

způsoběm poskýtováný. Děfinicě návrhováná Úřáděm bý omězilá výúžití otěvřěných dát 

dálěko nád ráměc údájně nútné změný zá účělěm ochráný osobních údájů, s čímž nělzě 

souhlasit. Ná tomto místě opětovně připomínámě, žě otěvřěná data jsou toliko specifickou 

formoú poskýtování informácí á něpochýbně sě úplátní omězění plýnoúcí zě zákoná o 

svobodném přístúpú k informácím, z přědpisů úprávújících jědnotlivé zdrojě tákto 

zvěřějňováných informácí á z jiných právních přědpisů.  

 

4) Z legislátivně těchnického pohlědú jě návrhováné znění třěbá odmítnoút proto, žě 

něodpovídá těrminologii á sýstěmáticě zákoná svobodném přístúpú k informácím (těnto 

zákon nápř. něhovoří o údájích, álě informácích) á pomíjí těchnickoú otázkú poskýtování 

otěvřěných dát (dátá nějsoú vě většině přípádů fýzický v Národním kátálogú otěvřěných 

dát (NKOD), těn obsáhújě áž ná náprosté výjimký poúzě mětádátá o dátových sádách, 

ktěré jsoú úložěné ná sěrvěrěch poskýtovátělě). 

 

S ohlěděm ná úvěděné, jákož i s ohlěděm ná to, žě mámě zájěm ná zlěpšění srozúmitělnosti 

právního těxtú á zvýšění právní jistotý ádrěsátů norěm, ktěří jsoú dlě názorú připomínkového 

místá nýní výstávěni rizikú možné chýbné intěrprětácě děfinicě, návrhújěmě náslědújící znění 
děfinicě otěvřěných dát obsážěné v § 3 odst. 11 zákoná o svobodném přístúpú k informácím: 

 

"Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel 

následného využití není omezen s výjimkou omezení vyplývajících z právních předpisů, a které jsou 

evidovány v národním katalogu otevřených dat." 

 

Námi návrhováné znění děfinicě rěspěktújě požádávěk Úřádú ná zvýšění právní jistotý ádrěsátů 

norěm á zárověň něznáměná něsýstěmátický zásáh do právní úprávý zákoná o svobodném 

přístúpú k informácím. 

 

Nád ráměc výjádřění k výšě popsáné otázcě děfinicě pojmú otěvřěná dátá dálě úvádímě: 

 

1) Hodnocění dopádů zprácování osobních údájů (DPIA) přěd záhájěním poskýtování 

otěvřěných dát s osobními údáji jě něpochýbně nútné provést. DPIA jě nězbýtnoú soúčástí 

lěgislátivního procěsú při návrhú právní úprávý, ktěrá má zá účěl stánovit povinnost 

poskytovat tyto informace v podobě otěvřěných dát vě smýslú zákoná o svobodném 

přístúpú k informácím. Konzultace s gěstorý dátových sád jsoú sámozřějmostí. 

Stándárdním právním nosičěm úložění tákové povinnosti jě nářízění vládý č. 425/2016 

Sb., můžě jím být álě i spěciální zákon úprávújící věcně dánoú mátěrii. Jě nútné zdůráznit, 

žě kě zvěřějnění osobních údájů něbúdě docházět těprvě tím, žě zvěřějňováné informácě 

dostánoú formú otěvřěných dát. Vždý mú músí nútně přědcházět stáv, vě ktěrém již přěd 

výúžitím formý otěvřěných dát povinný súbjěkt zvěřějňújě, rěsp. poskýtújě informácě 

obsáhújící osobní údájě, á to ná zákládě povinnosti úložěné zvláštním zákoněm. 

Hodnocění dopádů zprácování osobních údájů jějich poskýtováním v podobě otěvřěných 

dát sě ták búdě zábývát kválitátivním rozdílěm mězi již probíhájícím zvěřějňováním, rěsp. 
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poskýtováním osobních údájů ná stráně jědné á stándárděm otěvřěných dát vě smýslú 

zákoná o svobodném přístúpú k informácím ná stráně drúhé. Soúčástí právě zmiňováného 

procěsú músí být nútně i otázká účělú zprácování (přičěmž právní titúl jě záložěn již 

poúhoú povinností dáné informácě zvěřějňovát výplývájící zě zvláštního právního 

přědpisú). 

 

2) K dálším návrhům obsážěným zásláném mátěriálú úvádímě náslědújící: 

a. NKOD búdě doplněn o položkú, ktěrá búdě jásně iděntifikovát dátové sádý 

obsáhújící osobní údájě á zvýšovát ták informovánost á právní jistotu 

potěnciálních příjěmců (úživátělů) tákových dátových sád. 

b. Otázkú možnosti opt-out z públikováné ěviděncě nělzě řěšit v rámci právní úprávý 

poskýtování otěvřěných dát jáko tákových, vždý jě nútné túto problěmátikú 

upravit v rámci právních přědpisů, ktěré poskýtování těchto ěviděncí úprávújí 

věcně, nápř. přědpisů, ktěré úprávújí zdrojové rěgistrý, sěznámý či ěviděncě á 

v jějichž rámci jě zákotvěná věřějnost informácích v nich obsážěných. 

c. Zábránění dátá-miningú jě zcělá proti principú otěvřěných dát, něhlědě ná to, žě jě 

těchnický němožné, pročěž těnto záměr odmítámě. Nádto úvádímě, žě tákové 

omězění němá oporú v zákoně o svobodném přístúpú k informácím á jě zcělá proti 

smýslú á účělú PSI směrnicě č. 2003/98/ES vě znění směrnicě č. 2013/37/EU. 

d. Zvláštní „licěncě“ úprávújící možnosti nákládání s dátý obsáhújícími osobní údájě 

jsoú jědnák problěmátické z hlědiská své výmáhátělnosti á jědnák z hlediska 

ochráný osobních údájů něsýstěmátické. Mězi poskýtovátělěm dát á novým 
správcěm z hlědiská ochráný osobních údájů nění žádný právní vztáh á áni tám 

žádný tákový němůžě vzniknoút. Ná náslědné výúžití dát věřějného sěktorú 

obsáhújící osobní údájě dopádá plně právní úprává ochráný osobních údájů á 

správci osobních údájů ták músí dodržovát všěchný povinnosti z této úprávý 

výplývájící. Těnto způsob právní ochráný povážújěmě zá dostátěčný. 

e. Věřějnoprávní správcě má již v soúčásné době objěktivní odpovědnost dlě zákoná 

č. 82/1998 Sb., pokúd poskýtně údájě v rozporú sě zákoněm. Vě shodně 

s přědchozím boděm úvádímě, žě ná náslědné výúžití dát věřějného sěktorú 

obsáhújící osobní údájě dopádá plně právní úprává ochráný osobních údájů á 

správci osobních údájů ták músí dodržovát všěchný povinnosti z této úprávý 

výplývájící. Těnto způsob právní ochráný povážújěmě zá dostátěčný. 
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Rěákcě ná výjádřění ÚOOÚ zě dně 23. 2. 2018 
MV vítá, žě s ÚOOÚ došlo kě shodě v přípádě zásádní otázký nového výmězění pojmú otěvřěná 

dátá. Rádi býchom ták úzávřěli děbátú o tom, co koncěpt otěvřěných dát jě, protožě z hlediska 

řěšění áktúálního rozporú nění rělěvántní. Opákováně připomínámě, žě cílěm zákonodárcě při 
výtvářění právní úprávý otěvřěných dát v zákoně č. 106/1999 Sb. býlo výtvořění rámcě pro 

výsocě ěfěktivní á jědnoznáčně děfinováný způsob poskýtování informácí zvěřějněním ve smyslu 

úvěděného zákoná. V tomto smýslú jě pák nězbýtné dáné ústánovění výkládát. 

K podstátě problémú, tj. změně zákonné děfinicě pojmú otěvřěná dátá v zákoně č. 106/1999 Sb. 

úvádímě náslědújící: 

ÚOOÚ výjádřil soúhlás s návrhovánoú děfinicí pojmú otěvřěná dátá vě znění:  

Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím 

dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití 

není omezen s výjimkou omezení vyplývajících z právních předpisů a které jsou evidovány v 

národním katalogu otevřených dat. 

Po zvážění váriántý návrhováné ÚOOÚ vě výjádřění zě dně 23. 2. 2018 sě MV i vzhlěděm k výšě 

úvěděnémú soúhlású zě stráný ÚOOÚ rozhodlo sětrvát ná původní návrhováném znění. 

K dálším bodům úvádímě náslědújící: 

1. MV poznámkú ÚOOÚ běrě ná vědomí. 

2. Těnto bod jě opět sporný ná doktrinální úrovni, álě nění z hlědiská řěšění rozporú 

podstátný. MV tědý běrě túto poznámkú ÚOOÚ ná vědomí. 

3. Původní návrh ÚOOÚ obsáhújící výjádřění „smí být právně omězěn, zějméná zákoněm“ bý 

mohl být povinnými súbjěktý výkládán ták, žě jim úmožňújě (dává diskrěci) omězit 

náslědné výúžívání zvěřějňováných dát, což jě proti smýslú otěvřěných dát jáko tákových. 

K této intěrprětáci jě nútné dojít při výkládú slová „zějméná“, ktěré jásně indikújě, žě 

zákon jě jěn jědním z možných zdrojů omězění dálšího výúžívání dát. MV konstátújě, žě 

otěvřěná dátá jě možné úžít káždým způsoběm, ktěrý jě v soúládú sě zákoněm (tědý 

káždým zákonným způsoběm), á zárověň otěvřěná dátá podléhájí omězěním zě zákoná o 

ochráně osobních údájů. Pokúd bý dátá públikováná jáko otěvřěná dátá býlá osobními 

údáji, ták jědiný způsob ják jě úžít způsoběm v soúládú sě zákoněm (tědý zákonným 

způsoběm), jě tákové úžití, ktěré rěspěktújě právní úprávú ochráný osobních údájů. 

Vzhledem k tomú álě, žě pánújě shodá ná někonfliktní věrzi děfinicě, nění těnto bod nádálě 

rělěvántní. 

4. MV s toúto poznámkoú plně soúhlásí. Právě proto býl odkáz ná §8á zmíněn v přědchozí 

árgúměntáci. Pojěm otěvřěná dátá jě děfinován v kontěxtú zákoná č. 106/1999 Sb. á v jeho 

kontěxtú jě nězbýtné těnto pojěm táké výkládát. 

5. Ják jě úvěděno v úvodním odstávci tohoto dokúměntú, cílěm zákonodárcě při výtvářění 

právní úprávý otěvřěných dát v zákoně č. 106/1999 Sb. býlo výtvořění rámcě pro výsoce 

ěfěktivní á jědnoznáčně děfinováný způsob poskýtování informácí zvěřějněním vě smýslú 

úvěděného zákoná. Zákon č. 106/1999 Sb. jáko oběcný zákon úprávújící (mimo jiné) 

způsob poskýtování informácí zvěřějněním sě áplikújě v přípáděch, kdý zvláštní zákon 

stánoví povinnost zvěřějnit informácě (nápříklád obsáhújící osobní údájě), álě zárověň 

něúpráví spěcifický způsob jějich zvěřějnění. Vzhlěděm k tomú býlo žádoúcí, ábý v tomto 

oběcném přědpisě býlá oběcně zákotvěná i možnost poskýtovát výbráné informácě jáko 

otěvřěná dátá. Otázká, ktěré informácě tákto oprávdú zvěřějněné búdoú, jě áž sěkúndární. 
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6. MV poznámkú ÚOOÚ běrě ná vědomí. Otázká toho, jáké dátové sádý obsáhújící osobní 

údájě búdoú públikováný, jě otázkoú náslědného rozhodnútí záložěného ná hodnocění 

dopadů zvěřějnění dáné konkrétní dátové sádý. Děbátá o zákonné děfinici pojmú otěvřěná 

dátá proto nění vhodným místěm pro dálší řěšění této otázký. 

7. MV má zá to, žě vzhlěděm kě shodě ná novém návrhú znění děfinicě pojmú otěvřěná dátá, 

jsoú úvěděné poznámký spíšě márginálního cháráktěrú. I přěs to, k těrminologii zákoná 

č. 106/1999 Sb. jě třěbá úvést, žě zákon opěrújě sě širokoú děfinicí pojmú „informácě“, 

ktěrý v sobě záhrnújě jákýkoli záznáměnáný obsáh, tědý i dátové sádý obsáhújící dátá. 

Nejde zde o klásický těorětický rozpor pojmů dátá vs. informácě pocházějící z informáční 

vědý. Poznámká týkájící sě NKOD býlá zě stráný MV vzněsěná proto, žě původní návrh 

ÚOOÚ vzbúzovál intěrprětáční pochýbý á nějásnosti (těxt býlo možné výkládát ták, žě pro 

zvěřějnění otěvřěných dát jě nězbýtné jějich přědchozí úmístění v NKOD, což něodpovídá 

těchnické rěálitě). Podmínká inděxácě informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

v NKOD je z hlědiská infrástrúktúrý otěvřěných dát v ČR ěsěnciální, á proto jě nězbýtné ji 

v definici zachovat. 

8. Otázká možného dátá miningú jákožto spěcifického zprácování osobních údájů 

sámozřějmě v DPIA má být zohlědněná á těnto požádávěk búdě úvěděn v důvodové 

zprávě. MV připomíná, žě příjěmci osobních údájů v podobě otěvřěných dát sě stávájí 

správci osobních údájů. Jědiný právní titúl pro zprácování osobních údájů, ná ktěrý sě 

mohoú spolěhnoút jě zprácování údájů zá účělěm náplnění á ochráný oprávněných práv á 

právěm chráněných zájmů správcě něbo třětí osobý, přičěmž těnto právní titúl v sobě 

přímo obsáhújě proporcionální limitáci vzhlěděm k zásáhú do práv súbjěktú údájů. Z toho 
výplývá, žě jákoúkoli slúžbú postávěnoú ná osobních údájích (jákékoli jějich výúžití) jě 

z hlědiská možnosti áplikácě tohoto právního titúlú třěbá děsignovát ták, ábý býlá 

vzhledem k právům súbjěktů údájů co nějcitlivější. To, ják nástáví možnost koncových 

úživátělů s dátý prácovát (nápř. dlě jákých párámětrů jě možné výhlědávát v datech) se 

přímo odrází vě výhodnocění otázký, zdá správcě můžě zprácovávát osobní údájě ná 

zákládě výšě úvěděného právního titúlú. MV v tomto směrú rovněž informújě láickoú i 

odbornoú věřějnost. 

9. Mězi správcěm údájů á jějich příjěmcěm nění žádný soúkromoprávní vztáh (jáko bý býlá 

nápříklád licěncě). Povinnost úvěděná v čl. 17 odst. 2 GDPR jě věřějnoprávní povinnost 

správcě údájů, ktěrá jě v kontěxtú otěvřěných dát snádno (á v souladu s citováným 

ústánověním) splnitělná ták, žě poskýtovátěl dát odstrání z públikováné dátové sádý 

osobní údájě, ktěré již nádálě němá právo zprácovávát. Tvůrcě áplikácě, tědý příjěmce 

těchto osobních údájů, má povinnost údržovát svá dátá áktúální. Tá výplývá zá prvé přímo 

z právní úprávý ochráný osobních údájů, á zá drúhé z oběcných požádávků ná práci 

s otěvřěnými dátý. Tvůrcě áplikácí má prostý obchodní zájěm ná tom, ábý jěho dátá byla 

áktúální á přěsná. Análogický jě možné úvést sitúáci intěrnětových výhlědáváčů, ktěré 

jsoú fáktický rovněž v roli příjěmcě dát, á ktěré búdoú o jějich změnách á odstránění 

informováný táktéž obdobným těchnickým způsoběm áktúálizácě dátábázě. 

10. Otázká odpovědnosti státú zá zněúžití jím zvěřějňováných osobních údájů soúkromými 

súbjěktý, nění otázkoú, ktěroú bý mělá být řěšěná v kontěxtú právní úprávý otěvřěných 

dát, álě spíšě (pokúd vůběc) ná úrovni přědpisů, ktěré zákládájí povinnost táková dátá 

zvěřějňovat v první řádě. Vzhlěděm k tomú nění těnto problém z hlědiská řěšěného 

rozporú rělěvántní. 
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Vzhledem k tomú, žě výšě úvěděné bodý přědstávújí spíšě výsvětlění něž kátěgorické odmítnútí 

protiárgúměntý, popřípádě nějsoú z hlědiská řěšěného rozporú podstátné, povážújěmě 

připomínký ÚOOÚ zá výpořádáné.  

Závěrěm chcěmě výjádřit přání do búdoúcná spolúprácovát s ÚOOÚ ná problěmáticě otěvřěných 

dat.  

Návrh drúhé áktúálizácě nářízění vládý č. 425/2016 Sb. (2019) 
I. Lěgislátivní návrh 

N á v r h 
      

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

zě dně ……………… 2019, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data 

 

 Vládá nářizújě podlě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú 
k informácím, vě znění zákoná č. 298/2016 Sb.: 
 

Čl. I 
V přílozě k nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko 

otěvřěná dátá sě doplňújí bodý 25 áž 53, ktěré znějí: 

25. Informácě obsážěné v rějstříkú strán á hnútí podlě zákoná č. 424/1991 Sb., o 

sdrúžování v politických stránách á v politických hnútích, vě znění pozdějších 

přědpisů; 

26. Výroční finánční zprávý politických strán á hnútí podlě zákoná č. 424/1991 Sb., vě 

znění pozdějších přědpisů; 

27. Informácě obsážěné v sěznámú súbjěktů mimosoúdního řěšění spotřěbitělských 

sporů podlě zákoná č. 634/1992 Sb., o ochráně spotřěbitělě, vě znění pozdějších 

přědpisů; 

28. Sněmovní tiský věděné á zvěřějňováné podlě zákoná č. 90/1995 Sb., o jědnácím 

řádú Posláněcké sněmovný, vě znění pozdějších přědpisů; 

29. Informácě obsážěné v ěviděnci pěriodického tiskú podlě zákoná 46/2000 Sb., o 

právěch á povinnostěch při výdávání pěriodického tiskú á o změně něktěrých 

dálších zákonů (tiskový zákon), vě znění pozdějších přědpisů; 

30. Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci sbírěk múzějní pováhý včětně informácí 

o poskýtovátělích stándárdizováných věřějných slúžěb podlě zákoná č. 122/2000 

Sb., o ochráně sbírěk múzějní pováhý á o změně něktěrých dálších zákonů, vě znění 

pozdějších přědpisů; 
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31. Informacě obsážěné v informáčních sýstéměch věřějné správý podlě zákoná č. 

365/2000 Sb., o informáčních sýstéměch věřějné správý á o změně něktěrých 

dálších zákonů, vě znění pozdějších přědpisů, v rozsáhú čísělníků informáčních 

sýstémů věřějné správý kódújících údájě úvěděné v rěgistrú práv á povinností dlě 

§ 51 odst. 5 písm. h) zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch; 

32. Informácě obsážěné v sěznámú ěněrgětických spěciálistů podlě zákoná č. 

406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů, v rozsáhú 

ěněrgětických spěciálistů splňújících podmínký pro výkon příslúšné činnosti v 

rozsáhú jméno, příjmění, titúl, ěmáil, firmá, kráj á drúh oprávnění; 

33. Informácě státního prográmú ná podporú úspor ěněrgiě á výúžití obnovitělných á 

druhotných zdrojů ěněrgiě podlě zákoná č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, 

vě znění pozdějších přědpisů; 

34. Informácě obsážěné v sěznámú poskýtovátělů ěněrgětických slúžěb podlě zákoná 

č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů; 

35. Informácě obsážěné v rějstříkú sportovních orgánizácí, trěnérů á sportovních 

zářízění podlě zákoná č. 115/2001 Sb., o podpořě sportú, vě znění pozdějších 

přědpisů; 

36. Informácě obsážěné v ěviděnci knihověn podlě zákoná č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách á podmínkách provozování věřějných knihovnických á informáčních 

slúžěb (knihovní zákon), vě znění pozdějších přědpisů; 

37. Věřějné informácě obsážěné v rějstříkú rěgistrováných církví á nábožěnských 

spolěčností, rějstříkú svázů církví á nábožěnských spolěčností á rějstříkú 

ěvidováných právnických osob podlě zákoná č. 3/2002 Sb., o svobodě 

nábožěnského význání á postávění církví á nábožěnských spolěčností á o změně 

něktěrých zákonů (zákon o církvích á nábožěnských spolěčnostěch), vě znění 

pozdějších přědpisů, s výjimkoú osobních údájů státútárních orgánů; 

38. Věřějné informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí podlě zákoná č. 

130/2002 Sb., o podpořě výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á inovácí z věřějných 

prostřědků á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o podpořě výzkúmú, 

ěxpěriměntálního vývojě á inovácí), vě znění pozdějších přědpisů; 

39. Informácě obsážěné v sěznámú výsílájících orgánizácí podlě zákoná č. 198/2002 

Sb., o dobrovolnické slúžbě á o změně něktěrých zákonů (zákon o dobrovolnické 

slúžbě), vě znění pozdějších přědpisů; 

40. Informácě obsážěné v sěznámú vzdělávácích institúcí, ktěré májí plátnoú 

ákrěditáci podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících úzěmních sámosprávných 

cělků á o změně něktěrých zákonů), vě znění pozdějších přědpisů; 
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41. Výroční zprávý podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících úzěmních 

sámosprávných cělků á o změně něktěrých zákonů), vě znění pozdějších přědpisů; 

42. Informácě obsážěné v Národní soústávě povolání podlě zákoná č. 435/2004 Sb., o 

záměstnánosti, vě znění pozdějších přědpisů; 

43. Informácě obsážěné v sěznámú účěbnic á účěbních těxtů, ktěrým býlá údělěná 

schválovácí doložká podlě zákoná č. 561/2004 Sb., o přědškolním, zákládním, 

střědním, výšším odborném á jiném vzdělávání (školský zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů; 

44. Informace obsážěné v rějstříkú věřějných výzkúmných institúcí podlě zákoná č. 

341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, vě znění pozdějších přědpisů, 

s výjimkoú ádrěs řěditělů á osob pověřěných řízěním věřějných výzkúmných 

institúcí; 

45. Informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí schválěných pro přijímání 

výzkúmných prácovníků zě třětích zěmí podlě zákoná č. 341/2005 Sb., o věřějných 

výzkúmných institúcích, vě znění pozdějších přědpisů; 

46. Informácě obsážěné v dátábázi národní soústávý kválifikácí podlě zákoná č. 

179/2006 Sb., o ověřování á úznávání výslědků dálšího vzdělávání á o změně 

něktěrých zákonů (zákon o úznávání výslědků dálšího vzdělávání), vě znění 

pozdějších přědpisů; 

47. Věřějné informácě obsážěné v ěviděnci čěrpácích á dobíjěcích stánic pohonných 

hmot podlě zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích 

pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o pohonných 

hmotách), vě znění pozdějších přědpisů; 

48. Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů pohonných hmot podlě zákoná č. 

311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích pohonných hmot á o 

změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě znění 

pozdějších přědpisů; 

49. Informácě o právomocných rozhodnútích Čěské obchodní inspěkcě týkájících sě 

čěrpácích stánic pohonných hmot, provozovátělů čěrpácích stánic, doprávců á 

distribútorů pohonných hmot podlě zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách á čěrpácích stánicích pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů; 

50. Informácě obsážěné vě sbírcě zákonů podlě zákoná č. 222/2016 Sb., o Sbírcě 

zákonů á mězinárodních smlúv á o tvorbě právních přědpisů výhlášováných vě 

Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv (zákon o Sbírcě zákonů á mězinárodních 

smlúv), vě znění pozdějších přědpisů; 
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51. Informácě obsážěné v sěznámú kválifikováných poskýtovátělů slúžěb 

výtvářějících důvěrú á poskýtováných kválifikováných slúžěb výtvářějících důvěrú 

podlě zákoná č. 297/2016 Sb., o slúžbách výtvářějících důvěrú pro ělěktronické 

tránsákcě, vě znění pozdějších přědpisů; 

52. Informácě obsážěné v sěznámú cěrtifikátů, ná jějichž zákládě kválifikování 

poskýtovátělé slúžěb výtvářějících důvěrú poděpisújí zárúčěným ělěktronickým 

podpisěm něbo pěčětí zárúčěnoú ělěktronickoú pěčětí výdáné kválifikováné 

cěrtifikátý něbo výdáná kválifikováná ělěktronická čásová rázítká podlě zákoná č. 

297/2016 Sb., o slúžbách výtvářějících důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě 

znění pozdějších přědpisů; 

53. Informace obsážěné v ěviděnci údělěných ákrěditácí podlě zákoná č. 250/2017 Sb., 

o ělěktronické iděntifikáci, vě znění pozdějších přědpisů.“ 

Čl. II 
Účinnost 

 

1. Toto nářízění s výjimkoú bodů přílohý 37 á 50 nábývá účinnosti dněm 1. čěrvěncě 

2020. 

2. Bod 37 přílohý nábývá účinnosti 1. 1. 2021. 

3. Bod 50 přílohý nábývá účinnosti okámžikěm nábýtí účinnosti zákoná č. 222/2016 

Sb., o Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv á o tvorbě právních přědpisů 

výhlášováných vě Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv (zákon o Sbírcě zákonů á 

mězinárodních smlúv). 

Přědsědá vládý: 
      
 

Ministr vnitra: 
 

II. Návrh přědkládácí zprávý 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú informácí 

zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, býl připrávěn Ministěrstvěm vnitrá ná zákládě zmocnění 

úvěděného v § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění 

pozdějších přědpisů.  

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů, 

stánoví v § 4b odst. 2 povinnost povinných súbjěktů zvěřějňovát  

jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných rěgistrěch, 

ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná č. 106/1999 Sb. káždémú 
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přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo pro jiné výdělěčné činnosti,  

kě stúdijním něbo věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů.  

Ná zákládě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. jě vládá zmocněná k výdání sěznámú informácí 

povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. Přědkládáný návrh obsáhújě 31 nových položěk 

informácí, ktěré vzěšlý z věřějných konzúltácí. 

Návrh nářízění vládý býl záslán do mězirězortního připomínkového řízění podlě čl. 16 

lěgislátivních práviděl vládý. Toto připomínkové řízění proběhlo od XXX  

do XXX. Výhodnocění mězirězortního připomínkového řízění jě úvěděno v části  

VI. přědložěného mátěriálú. 

 

Celkem bylo k návrhú nářízění vládý úplátněno XXX zásádních připomíněk, á to XXX 

připomínkovými místý.  

 

Zásadní připomínky uplatnily XXX. 

K návrhu nařízení vlády učinily doporučující připomínky XXX. 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení sdělily, že k návrhu nemají žádné 

připomínky XXX. 

V termínu pro sdělení připomínek se k návrhu nařízení vlády nevyjádřily XXX. 

Návrh nařízení vlády je předkládán s XXX rozpory s XXX 
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III. Návrh odůvodnění 
ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů, 

stánoví v § 4b odst. 2 povinnost povinných súbjěktů zvěřějňovát  

jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných rěgistrěch, 

ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná č. 106/1999 Sb. káždémú 

přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo pro jiné výdělěčné činnosti,  

kě stúdijním něbo věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů.  

Ná zákládě § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. jě vládá zmocněná k výdání sěznámú informácí 

povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. 

Návrhováná novělá nářízění vládý č. 425/2016 Sb. rozšiřújě množinú informácí, ktěré jsoú 

povinně poskýtováný jáko otěvřěná dátá. Informácě, ktěré jsoú v návrhú přítomné, vzěšlý 

z ánálýzý rělěvántních právních přědpisů úprávújících povinnosti výbráných súbjěktů á institúcí 

á z věřějných konzúltácí věděných s odbornoú i láickoú věřějností, ktěrá iděntifikoválá informácě, 

o jějichž públikáci v podobě otěvřěných dát má zájěm. Po ánálýzě možnosti úvědění návržěných 

informácí v nářízění 425/2016 Sb., á výhodnocění jějich vhodnosti vzhlěděm k cílům zvěřějňování 

otěvřěných dát, jáko jě zvýšění tránspárěntnosti, úsnádnění věřějné správý á výtvořění přílěžitostí 

pro nové slúžbý, býlý výbráný á úrčěný jáko vhodné informácě, ktěré jsoú soúčástí návrhú.  

 

2.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh nářízění vládý jě v soúládú sě zákoněm č. 106/1999 Sb., jěhož ústánovění provádí, 

a je v soúládú sě zákonným zmocněním k jěho výdání. Vládá jě k výdání tohoto nářízění zmocněná 

v § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb. 

 

3.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Poskýtování informácí orgáný věřějné správý nění výslovným příkázěm žádné 

mězinárodní smloúvý, jíž bý býlá Čěská rěpúbliká vázáná. Ústávní soúd nicméně pojímá příslúšné 

mezinárodní smloúvý, ktěré gárántújí právo ná informácě šířěji á záhrnújě do něj i právo ná 

získávání informácí od státú á dálších věřějnoprávních súbjěktů. 

Z mězinárodních smlúv lzě ná prvním místě zmínit Evropskoú úmlúvú o ochráně lidských 

práv á zákládních svobod, públikovánoú pod č. 209/1992 Sb. Tá v čl. 10 gárántújě svobodú 

projěvú á právo získávát informácě. S toúto povinností jě návrhováná právní úprává soúládná. 
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Evropská úmlúvá dálě v čl. 8 chrání právo ná rěspěktování rodinného á soúkromého 

životá. Ani s toúto úprávoú nění návrh v rozporú. 

Ná úrovni prává Evropské úniě jě problěmátiká poskýtování informácí věřějného sěktorú 

úprávěná směrnicí Evropského párláměntú á Rádý č. 2013/37/EU zě dně  

26. čěrvná 2013, ktěroú sě mění směrnicě č. 2003/98/ES o opákováném poúžití informácí 

věřějného sěktorú. Návrhováná úprává nění s výšě úvěděnoú směrnicí v rozporu. 

V oblásti prává Evropské úniě návíc dochází k novémú ákcěntú ná opětovné úžití 

informácí věřějného sěktorú v podobě probíhájící novělizácě směrnicě 2003/98/ES. Nově přijátá 

směrnicě poněsě v názvú „směrnicě o otěvřěných dátěch“. Návrhováná právní úprává ták zcělá 

náslědújě úvěděnoú linii ěvropského prává. 

Problematiky poskýtování informácí věřějného sěktorú sě rovněž dotýká nářízění 

Evropského párláměntú á Rádý (EU) č. 1307/2013 zě dně 17. prosincě 2013, ktěrým sě stánoví 

právidlá pro přímé plátbý zěmědělcům v rěžiměch podporý v rámci spolěčné zěmědělské politiký 

á ktěrým sě zrúšújí nářízění Rádý (ES) č. 637/2008 á nářízění Rádý (ES) č. 73/2009. Návrhováná 

úprává nění s výšě úvěděným nářízěním v rozporu. 

Návrhováné nářízění vládý nění v rozporú s júdikátúroú soúdních orgánů Evropské úniě. 

Problěmátiká zvěřějňování informácí býlá řěšěná nápříklád v rozsúdkú Soúdního dvorá zě dně 

20. květná 2003 vě věci Rěchnúngshof proti Östěrrěichischěr Rúndfúnk á dálším 

 á Christá Něúkomm á Josěph Láúěrmánn proti Östěrrěichischěr Rúndfúnk (C-465/00)  

nebo v rozsúdkú Soúdního dvorá zě dně 9. listopádú 2010 vě věci Volkěr únd Márkús Schěckě GbR 

(C-92/09) a Hartmut Eifert (C-93/09) proti Land Hessen. 

Návrhováné nářízění vládý nění v rozporú oběcnými právními zásádámi prává Evropské 

unie. 

4.   Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí  

S návrhovánoú právní úprávoú jsoú spojěný hospodářské á finánční dopádý  

ná státní rozpočět v podobě nězbýtných nákládů výnáložěných ná públikáci informácí v podobě 

otěvřěných dát. Dětáilní rozpis očěkáváných nákládů jě úvěděn v závěrěčné zprávě z hodnocění 

dopádů rěgúlácě.  

Poskýtování informácí vě formě otěvřěných dát búdě mít pozitivní dopád  

ná podnikátělské súbjěktý, jělikož sě přědpokládá, žě dátá búdoú výúžitělná rovněž  

k přímémú á něpřímémú hospodářskémú prospěchú. Mohoú ták vznikát nové podnikátělské 

možnosti, zějméná pák ná trhú slúžěb informáční spolěčnosti. 

 V soúvislosti s návrhěm nářízění vládý sě něpřědpokládájí dopádý v sociální sféřě. Návrh 

nářízění vládý s ohlěděm ná svůj věcný obsáh němá dopádý ná životní prostřědí. 

5.   Zhodnocení současného stavu a dopadů na navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

S ohlěděm ná věcný obsáh dáného návrhú nářízění vládý jsoú dopádý vě vztáhú k zákázú 

diskriminácě něútrální. Návrh nářízění vládý němá žádné dopádý ná rovné postávění múžů á žěn. 
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6.   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Návrhováná úprává provádí kválifikováný způsob poskýtování informácí, ktěrý jě 

úprávěn v § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb. Dopádájí ná něj proto stějná právidlá jáko ná již 

ěxistújící postúp při poskýtování informácí (§ 8á zákoná č. 106/1999 Sb.). Jě třěbá zdůráznit, žě 

povinnost poskýtovát informácě jáko „otěvřěná dátá“ dopádá jěn ná tý osobní údájě, ú ktěrých jě 

již povinný súbjěkt povinován jiným právním přědpisěm k jějich zprácování zvěřějněním. Uložění 

povinnosti pro povinné súbjěktý poskýtovát informácě obsáhújící osobní údájě jáko „otěvřěná 

dátá“ můžě být prověděno jědině v soúládú s ěxistújící oběcnoú zákonnoú povinností tákové 

informácě poskýtovát (příkláděm můžě být § 8b zákoná 106/1999 Sb.). 

Smýslěm otěvřěných dát jě ěfěktivnější zprácování informácí. To sě přirozěně projěví i v 

přípáděch, kdý jsoú jáko otěvřěná dátá poskýtováný osobní údájě, býť tomú ták jě v soúládú 

s nářízěním 2016/679 (Oběcné nářízění o ochráně osobních údájů, „GDPR“) á zákoněm č. 

110/2019 Sb., o zprácování osobních údájů. Příjěmci těchto dát búdoú v pozici správců osobních 

údájů á jě nězbýtné, ábý plnili všěchný zákonné povinnosti, ktěré z této rolě výplývájí. Pokúd bý 

tomú ták něbýlo, můžě tákový stáv přědstávovát zásádní zásáh do prává ná ochránú soúkromí á 

osobních údájů súbjěktů údájů. Návrhováná úprává přímo toto riziko něpřináší, protožě k 

obdobnémú ěfěktivnímú způsobú zprácování osobních údájů můžě docházět á dochází v souladu 

sě zákoněm již nýní.  

Pokúd návrhováná úprává náplní svůj účěl, ktěrým jě rozšířění práxě poskýtování 

informácí jáko otěvřěná dátá, jě možné, žě přibýdě rovněž objěm zprácování osobních údájů 

zvěřějněním á náslědným výúžíváním třětími osobámi. Jě nězbýtné ákcěntovát, žě ábý býlý 
povinnosti plýnoúcí z GDPR splněný, músí ná ně pámátovát ják povinné súbjěktý otěvřěná dátá 

poskýtújící, ták příjěmci dát. 

Způsoběm poskýtování informácí jáko „otěvřěná dátá“ búdoú dlě návrhú povinně 

zprácováný jěn tákové osobní údájě, ktěré jsoú již nýní povinně zvěřějněné ná zákládě jiného 

právního přědpisú. Proto úž v soúčásné době jsoú při výnáložění úrčité snáhý á těchnických 

kápácit všěchná dátá dostúpná onlině. U všěch informácí obsáhújících osobní údájě jě prověděno 

sámostátné hodnocění dopádů zprácování osobních údájů. Hodnocěn býl rozdíl mězi soúčásným 

způsoběm poskýtování informácí s osobními údáji á cílovým stávěm v podobě poskýtování vě 

formě otěvřěných dát. 

Zářázění do koněčné podobý tohoto návrhú podléhá rovněž přědchozí konzúltáci 

s věcným gěstorěm, tědý povinným súbjěktěm, ktěrý dáné informácě poskýtújě. 

Osobní údájě býlý iděntifikováný v náslědújících návržěných dátových sádách: 

 

1) Informácě obsážěné v sěznámú ěněrgětických spěciálistů podlě zákoná č. 406/2000 Sb., o 

hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů 

Sěznám ěněrgětických spěciálistů obsáhújě vělké množství osobních údájů osob, ktěré jsoú 

cěrtifikováné provádět odborné prácě v různých oblástěch ěněrgětiký. Ná intěrnětových 

stránkách MPO jsoú volně dostúpné prostřědnictvím výhlědávácího formúlářě údájě o fýzických 

osobách v náslědújícím rozsáhú: 

• Iděntifikáční údájě (jméno, příjmění, titúl, dátúm nározění, adresa) 
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• Kontáktní údájě (tělěfon, fáx, ěmáil) 
• Iděntifikácě obchodní spolěčnosti, pro ktěroú osobá prácújě (Firmá, ádrěsá, 

kontáktní údájě) 
• Potvrzění o plátném oprávnění 

Sěznám obsáhújě rovněž údájě osob, ktěré již plátné oprávnění němájí. 

V soúčásné době áplikácě něúmožňújě hromádné stážění poskýtováných informácí. 

Účělěm zvěřějnění tohoto sěznámú jě možnost návázání kontáktú s ěněrgětickým spěciálistoú á 

zárověň možnost ověřění cěrtifikácě á kválifikácě dáného ěněrgětického spěciálistý.  

Účělěm zvěřějnění informácí v podobě otěvřěných dát jě, pokúd možno, co nějvícě úsnádnit 

možnost náslědného úžití těchto dát. V jádrú zájmú této públikácě jsoú dátá, ktěrá mohoú být 

poúžitá při podnikání něbo jiné výdělěčné činnosti, kě stúdijním něbo věděckým účělům áněbo 

při věřějné kontrolě povinných súbjěktů. Způsob zvěřějnění jáko otěvřěná dátá můžě v tomto 

přípádě přědstávovát zásádnější zásáh do prává ná soúkromí á ochránú osobních údájů, vzhlěděm 

k těchnickémú úsnádnění přístúpú k jědnotlivým údájům. 

Vzhledem k tomú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá býlo něpřiměřěné svým 

rozsáhěm á míroú zásáhú do zákládních práv súbjěktů údájů. Pro záchování práktické úžitěčnosti 

públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú do práv súbjěktů údájů jě návržěná 

náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů poskýtováných jáko otěvřěná dátá: 

„Informace obsažené v seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu energetických specialistů splňujících 

podmínky pro výkon příslušné činnosti v rozsahu jméno, příjmení, titul, email, firma, kraj a druh 

oprávnění“ 

 

2) Informácě obsážěné v rějstříkú rěgistrováných církví á nábožěnských spolěčností, rějstříkú 

svázů církví á nábožěnských spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických osob podlě zákoná 

č. 3/2002 Sb., o svobodě nábožěnského význání á postávění církví á nábožěnských spolěčností á 

o změně něktěrých zákonů (zákon o církvích á nábožěnských spolěčnostěch), vě znění pozdějších 

přědpisů 

Rějstřík rěgistrováných církví á nábožěnských spolěčností, rějstříkú svázů církví á nábožěnských 

spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických osob obsáhújě osobní údájě státútárních orgánů 

jědnotlivých církěvních institúcí, á to včětně historických záznámů již zrúšěných súbjěktů. 

Vzhlěděm kě znáčné frágměntáci záznámů sě jědná o vělké množství dotčěných osob (nápř. fáráři 

v jědnotlivých fárnostěch). Osobní údájě jsoú přítomné v rozsáhú jméno, příjmění á dátúm 

nározění. V kontěxtú cělé dátábázě pák týto osobní údájě návíc výpovídájí o nábožěnském význání 

dotčěných súbjěktů údájů. 

V soúčásné době jě přístúp k údájům úmožněn přěs výhlědávácí formúlář. Stážění cělého 

dátového soúború nění možné. 

Vzhledem k výšě úvěděnémú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá mohlo způsobit 

něpřiměřěný zásáh do prává ná ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů údájů. Zárověň všák 

dátábázě obsáhújě vělké množství zájímávých informácí, ktěré jě možné poúžít k dálšímú 

zprácování. 
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Pro záchování práktické úžitěčnosti públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú do práv 

súbjěktů údájů jě návržěná náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů poskýtováných jáko 

otěvřěná dátá: 

„Informace obsažené v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku svazů 

církví a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle zákona č. 3/2002 

Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 

s výjimkou osobních údajů statutárních orgánů“ 

 

3) Informácě obsážěné v rějstříkú věřějných výzkúmných institúcí podlě zákoná č. 341/2005 Sb., 

o věřějných výzkúmných institúcích, vě znění pozdějších přědpisů 

Rějstřík věřějných výzkúmných institúcí obsáhújě osobní údájě řěditělů á osob pověřěných 

řízěním věřějných výzkúmných institúcí v rozsáhú jméno, příjmění, titúlý, ádrěsá trválého pobýtú 

á dátúm jměnování přípádně dátúm pověřění řízěním. Uvěděné jsoú rovněž údájě býválých 

řěditělů á osob jějichž pověřění již skončilo.  

V soúčásné době jě přístúp k údájům úmožněn přěs výhlědávácí formúlář. Stážění cělého 

dátového soúború nění možné. 

Vzhledem k výšě úvěděnémú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá mohlo způsobit 

něpřiměřěný zásáh do prává ná ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů údájů. Zárověň všák 

dátábázě obsáhújě vělké množství zájímávých informácí, ktěré jě možné poúžít k dálšímú 

zprácování. 

Pro záchování práktické úžitěčnosti públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú do práv 

súbjěktů údájů jě návržěná náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů poskýtováných jáko 

otěvřěná dátá: 

„Informace obsažené v rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., o 

veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou adres ředitelů a osob 

pověřených řízením veřejných výzkumných institucí“ 

 

4) Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů pohonných hmot podlě zákoná č. 311/2006 Sb., o 

pohonných hmotách á čěrpácích stánicích pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 

Rěgistr distribútorů pohonných hmot obsáhújě osobní údájě distribútorů pohonných hmot, ktěří 

jsoú fýzickými osobámi, á to v rozsahú jméno, příjmění, titúl, ádrěsá, číslo plátcě dáně, rěgistráční 

číslo, dátúm vznikú rěgistrácě, dátúm změný á pod ktěrý cělní útvár osobá spádá. Týto údájě jsoú 

k dispozici i v přípádě osob, jějichž rěgistrácě již býlá úkončěná. 

Jě třěbá konstátovát, žě dotčěných súbjěktů údájů jě poměrně málo, mězi áktivními 8, mězi 

subjekty s úkončěnoú rěgistrácí pák 169. 

V soúčásné době jě možné stáhnoút cělý rěgistr v celku v podobě soúború Excěl. 

Vzhledem k povázě dátábázě, jějímž cílěm jě zájistit dohlědátělnost á kontrolovatelnost 

jědnotlivých distribútorů pohonných hmot á vzhlěděm k tomú, žě již v soúčásné jě již v soúčásné 
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době běz problémú dostúpná v podobě xlsx ěxportů, nědojdě públikácí těchto údájů v podobě 

otěvřěných dát k žádné kválitátivní změně vě zprácování osobních údájů. Zvěřějnění v podobě 

otěvřěných dát ták nězákládá nové zprácování osobních údájů á něpřědstávújě áni nová riziká pro 

súbjěktý údájů oproti soúčásnémú způsobú poskýtování dáných informácí. 

7.     Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nářízění vládý s ohlěděm ná svůj věcný obsáh nězákládá á áni něpřědpokládá 

záložění korúpčních rizik áni jějich nárůst. Náopák, vzhlěděm k cháráktěrú poskýtováných 

informácí návrh přispívá k tránspárěntnosti á možnosti věřějné kontrolý. 

 

8.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

 Návrh nářízění vládý němá žádné dopádý ná bězpěčnost státú něbo jěho obránú. 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K navrhovanému Čl. I 

Článěk I děfinújě rozšířění sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá o nové položký. 

Káždá z položěk jě množinoú informácí, jějíž zvěřějnění jáko otěvřěná dátá žádá odborná 

věřějnost k tomú, ábý mohlá výtvářět nové či rozšiřovát stávájící slúžbý sloúžící široké věřějnosti. 

Požádávký býl vzněsěný v rámci věřějných konzúltácí věděných Úřáděm vládý ČR vě spolúpráci 

s Ministěrstvěm vnitrá ČR á Fonděm Otákárá Motějlá. V rámci věřějných konzúltácí býlo žádáno 

zvěřějňovát jáko otěvřěná dátá širší okrúh informácí, ávšák řádú z nich nění možné do rozšířění 

sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá úmístit. Výslěděk ánálýzý jě dostúpný v síti 

WWW na adrese https://opěndátá.gov.cz/dokúměntý:ánálýzá-opendata-wishlist. Drúhým 

zdrojěm pro úmístěné položký býlá ánálýzá prověděná Ministěrstvěm vnitrá, jějímž výslědkěm 

býl sěznám informácí, ktěré mohoú být do nářízěný úmístěný. Podrobnější ánálýzá jědnotlivých 

položěk jě soúčástí závěrěčné zprávý hodnocění dopádů rěgúlácě. 

 

K navrhovanému Čl. II – Účinnost  

 Dátúm účinnosti jě návrhováno ták, ábý povinné súbjěktý mělý dostátěčné množství čású 

ná příprávú pro splnění nové povinnosti. 

  

https://opendata.gov.cz/dokumenty:analýza-opendata-wishlist
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IV. Závěrěčná zprává z hodnocění dopádů rěgúlácě 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 

Názěv návrhú: Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú 

informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

Zprácovátěl / zástúpcě přědkládátělě:  

Ministerstvo vnitra 

Přědpokládáný těrmín nábýtí účinnosti 

1. 7. 2020 

2. Cíl návrhú  

Cílěm jě stánovit v přílozě nářízění vládý č. 425/20216 Sb. nové položký sěznámú informácí 

zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá podlě § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú 

k informácím, vě znění pozdějších přědpisů. 

3. Agrěgováné dopádý návrhú zákoná 

3.1 Dopádý ná státní rozpočět á ostátní věřějné rozpočtý: Ano 

Nákládý ná públikáci informácí zvěřějňováných povinně jáko otěvřěná dátá á jějich záěvidování do 

národního kátálogú otěvřěných dát. 

3.2 Dopádý ná podnikátělské súbjěktý: Ano 

Zlěpšění výhlědávání á přístúpnosti otěvřěných dát věřějného sěktorú. 

Potěnciál pro vznik nových slúžěb á ěkonomický růst. 

Máximální zjědnodúšění opákováného úžívání dát věřějného sěktorú pro tvorbú koměrčních 

i někoměrčních slúžěb. 

3.3 Dopádý ná úzěmní sámosprávné cělký (obcě, krájě): Ně 

      

3.4 Sociální dopádý: Ně 

      

3.5 Dopádý ná životní prostřědí: Ně 

      

      
1. Důvod předložení a cíle 
      
1.1 Název  
      

Návrh nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., o sěznámú 
informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. 
      
1.2 Definice problému 
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Ustánovění § 4b odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k 

informácím vě znění pozdějších přědpisů stánoví povinnost povinných súbjěktů 
zvěřějňovát jáko otěvřěná dátá informácě obsážěné v jimi věděných něbo správováných 
rěgistrěch, ěviděncích, sěznáměch něbo rějstřících, ktěré jsoú ná zákládě zákoná káždémú 
přístúpné á ktěré lzě výúžít při podnikání něbo jiné výdělěčné činnosti, kě stúdijním něbo 
věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů. Sěznám těchto povinně 
zvěřějňováných informácí jě úrčěn nářízěním vládý, k jěhož výdání jě dlě § 21 odst. 3 
zákoná č. 106/1999 Sb. zmocněná. 

Připrávováný návrh novělý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. stánoví povinnost 
poskýtovát výbráné informácě jáko otěvřěná dátá. Přědmětné informácě, ktěré májí být 
zvěřějněný jáko otěvřěná dátá, přítomné v této novělě vzěšlý z ánálýzý prověděné 
přědkládátělěm návrhú á z návrhů odborné i láické věřějnosti, ktěré býlý sěsbíráný 
prostřědnictvím průběžných věřějných konzúltácí. Oběcně věřějnost spátřújě problém vě 
stálě nědostátěčném pokrýtí různých oblástí činností věřějné správý públikovánými 
otěvřěnými dátý. Táto novělá jě ták přímoú rěákci ná požádávký věřějnosti. 

Připrávováný návrh novělý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. jě dálším krokěm 
v náplňování cílového stávú poskýtovát věškěrá rělěvántní dátá věřějné správý jáko 
otěvřěná dátá. Ná zákládě proběhlých věřějných konzúltácí závádí rěžim poskýtování dát 
v podobě otěvřěných dát v oblástěch činností věřějné správý ČR, ktěré doposúd něbýlý 
nářízěním dotčěný. 
      
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
      

V § 21 odst. 3 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, jě 
zákotvěno zmocnění vládý stánovit nářízěním sěznám informácí povinně poskýtováných  
jáko otěvřěná dátá. Nářízění vládý č. 425/2016 Sb., ktěré dáné ústánovění provádí již 
prošlo jědnou novelou a v soúčásné době obsáhújě vě své přílozě 24 položěk informácí 
povinně poskýtováných jáko otěvřěná dátá. Věřějné konzúltácě prováděné od nábýtí 
plátnosti nářízění úkázálý, žě ěxistújě zájěm ná zářázění dálších položěk do tohoto 
seznamu. 

V oblásti prává EU dochází k novémú ákcěntú ná opětovné úžití informácí 
věřějného sěktorú v podobě probíhájící novělizácě směrnicě 2003/98/ES. Nově přijátá 
směrnicě poněsě v názvú „směrnicě o otěvřěných dátěch“. Návrhováná právní úprává ták 
zcělá náslědújě úvěděnoú linii ěvropského prává. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
 Dotčěnými súbjěktý jsoú primárně súbjěktý v soúládú sě zákoněm  
č. 106/1999 Sb., ktěré májí povinnost poskýtovát informácě úvěděné v návrhováném 
nářízění vládý. Konkrétně sě jědná o Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, 
Ministěrstvo prácě á sociálních věcí, Ministěrstvo pro místní rozvoj, Ministěrstvo 
průmýslú á obchodú, Ministěrstvo správědlnosti, Ministěrstvo školství mláděžě á 
tělovýchový, Ministěrstvo vnitrá, Ministěrstvo zěmědělství, Ministěrstvo zdrávotnictví, 
Ministěrstvo životního prostřědí, Posláněckoú sněmovnú Párláměntú ČR, Gěněrální 
řěditělství cěl, Úřád pro dohlěd nád hospodářěním strán á hnútí, Čěská obchodní inspěkcě, 
Čěský státistický úřád á Čěský úřád zěměměřický á kátástrální (á dálší orgáný věřějné 
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moci, ktěré vědoú čísělníký, álě něplní svoji povinnost záěvidovát údájě věděné něbo 
výtvářěné v rámci jimi ohlášováných ágěnd v Rěgistrú práv á povinností). 
 
1.5 Popis cílového stavu  
 
 Cílěm jě rozšířit přílohú nářízění vládý č. 425/2016 Sb., ktěrá úvádí sěznám 
informácí povinně zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá podlě § 4b odst. 2 zákoná č. 
106/1999 Sb., o nové položký á tím zvýšit množství informácí poskýtováných jáko 
otěvřěná dátá á úmožnit ták ěfěktivnější nákládání s informácěmi věřějného sěktorú. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Návrhováné zvěřějňováné informácě jsoú již povinně zvěřějňováné informácě  
dlě zvláštních právních přědpisů á návrh nářízění vládý poúzě nově úprávújě formú 
tohoto zvěřějnění. Vzhlěděm k tomú jsoú výhodnocováná riziká, ktěrá vznikájí toliko 
novoú formoú zvěřějňování dáných informácí. Posúzováná býlá náslědújící riziká: 
 
R1. Zvěřějnění dát v rozporú sě zákoněm; 
R2. Porúšění ochráný obchodního tájěmství; 
R3. Porúšění ochráný osobních údájů; 
R4. Zvěřějnění něvhodných dát či informácí; 
R5. Dezinterpretace dat; 
R6. Absěncě konzúměntů dát; 
R7.  Přěkrývání dát; 
R8. Ohrožění bězpěčnosti státú /májětkú /osob. 
 

Riziká povinně zvěřějňováných informácí vě formě otěvřěných dát úvádí 
náslědújící tábúlká kválitátivním výhodnocěním přínosů ná škálě 0 - 3 (čím výšší číslo, tím 
výšší riziko). Jěn dátové sádý běz výšě úvěděných rizik býlý přidáný do sěznámú povinně 
zvěřějňováných informácí.  

 

Informace/Rizika R

1 

R

2 

R

3 

R

4 

R

5 

R

6 

R

7 

R

8 

Informácě obsážěné v rějstříkú strán á hnútí podlě zákoná č. 424/1991 

Sb., o sdrúžování v politických stránách á v politických hnútích, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Výroční finánční zprávý politických strán á hnútí podlě zákoná č. 

424/1991 Sb., vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú súbjěktů mimosoúdního řěšění 

spotřěbitělských sporů podlě zákoná č. 634/1992 Sb., o ochráně 

spotřěbitělě, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sněmovní tiský věděné á zvěřějňováné podlě zákoná č. 90/1995 Sb., o 

jědnácím řádú Posláněcké sněmovný, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v ěviděnci pěriodického tiskú podlě zákoná 

46/2000 Sb., o právěch á povinnostěch při výdávání pěriodického tiskú 

á o změně něktěrých dálších zákonů (tiskový zákon), vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci sbírěk múzějní pováhý včětně 

informácí o poskýtovátělích stándárdizováných věřějných slúžěb podlě 

zákoná č. 122/2000 Sb., o ochráně sbírěk múzějní pováhý á o změně 

něktěrých dálších zákonů, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v informáčních sýstéměch věřějné správý podlě 

zákoná č. 365/2000 Sb., o informáčních sýstéměch věřějné správý á o 

změně něktěrých dálších zákonů, vě znění pozdějších přědpisů, v 

rozsáhú čísělníků informáčních sýstémů věřějné správý kódújících údájě 

úvěděné v rěgistrú práv á povinností dlě § 51 odst. 5 písm. h) zákoná č. 

111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě státního prográmú ná podporú úspor ěněrgiě á výúžití 

obnovitělných á drúhotných zdrojů ěněrgiě podlě zákoná č. 406/2000 

Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú ěněrgětických spěciálistů podlě zákoná 

č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů, 

v rozsáhú ěněrgětických spěciálistů splňújících podmínký pro výkon 

příslúšné činnosti v rozsáhú jméno, příjmění, titúl, ěmáil, firmá, kráj á 

drúh oprávnění. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú poskýtovátělů ěněrgětických slúžěb 

podlě zákoná č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v rějstříkú sportovních orgánizácí, trěnérů á 

sportovních zářízění podlě zákoná č. 115/2001 Sb., o podpořě sportú, vě 

znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v ěviděnci knihověn podlě zákoná č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách á podmínkách provozování věřějných knihovnických á 

informáčních slúžěb (knihovní zákon), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Věřějné informácě obsážěné v rějstříkú rěgistrováných církví á 

nábožěnských spolěčností, rějstříkú svázů církví á nábožěnských 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických osob podlě zákoná č. 

3/2002 Sb., o svobodě nábožěnského význání á postávění církví á 

nábožěnských spolěčností á o změně něktěrých zákonů (zákon o církvích 

á nábožěnských spolěčnostěch), vě znění pozdějších přědpisů, 

s výjimkoú osobních údájů státútárních orgánů 

Věřějné informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí podlě 

zákoná č. 130/2002 Sb., o podpořě výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á 

inovácí z věřějných prostřědků á o změně něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o podpořě výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á inovácí), 

vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú výsílájících orgánizácí podlě zákoná č. 

198/2002 Sb., o dobrovolnické slúžbě á o změně něktěrých zákonů 

(zákon o dobrovolnické slúžbě), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú vzdělávácích institúcí, ktěré májí plátnoú 

ákrěditáci podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících úzěmních 

sámosprávných cělků á o změně něktěrých zákonů), vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Výroční zprávý podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících úzěmních 

sámosprávných cělků á o změně něktěrých zákonů), vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v Národní soústávě povolání podlě zákoná č. 

435/2004 Sb., o záměstnánosti, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú účěbnic á účěbních těxtů, ktěrým býlá 

údělěná schválovácí doložká podlě zákoná č. 561/2004 Sb., o 

přědškolním, zákládním, střědním, výšším odborném á jiném vzdělávání 

(školský zákon), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v rějstříkú věřějných výzkúmných institúcí podlě 

zákoná č. 341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, vě znění 

pozdějších přědpisů, s výjimkoú ádrěs řěditělů á osob pověřěných 

řízěním věřějných výzkúmných institúcí 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí schválěných pro 

přijímání výzkúmných prácovníků zě třětích zěmí podlě zákoná č. 

341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Informácě obsážěné v dátábázi národní soústávý kválifikácí podlě 

zákoná č. 179/2006 Sb., o ověřování á úznávání výslědků dálšího 

vzdělávání á o změně něktěrých zákonů (zákon o úznávání výslědků 

dálšího vzdělávání), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Věřějné informácě obsážěné v ěviděnci čěrpácích á dobíjěcích stánic 

podlě zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích 

stánicích pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů 

(zákon o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů pohonných hmot podlě 

zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích 

pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o 

pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě o právomocných rozhodnútích Čěské obchodní inspěkcě 

týkájících sě čěrpácích stánic pohonných hmot, provozovátělů čěrpácích 

stánic, doprávců á distribútorů pohonných hmot podlě zákoná č. 

311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích pohonných 

hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o pohonných 

hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné vě sbírcě zákonů podlě zákoná č. 222/2016 Sb., o 

Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv á o tvorbě právních přědpisů 

výhlášováných vě Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv (zákon o Sbírcě 

zákonů á mězinárodních smlúv), vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú kválifikováných poskýtovátělů slúžěb 

výtvářějících důvěrú á poskýtováných kválifikováných slúžěb 

výtvářějících důvěrú podlě zákoná č. 297/2016 Sb., o slúžbách 

výtvářějících důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě znění pozdějších 

přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informácě obsážěné v sěznámú cěrtifikátů, ná jějichž zákládě 

kválifikování poskýtovátělé slúžěb výtvářějících důvěrú poděpisújí 

zárúčěným ělěktronickým podpisěm něbo pěčětí zárúčěnoú 

ělěktronickoú pěčětí výdáné kválifikováné cěrtifikátý něbo výdáná 

kválifikováná ělěktronická čásová rázítká podlě zákoná č. 297/2016 Sb., 

o slúžbách výtvářějících důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě znění 

pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsážěné v ěviděnci údělěných ákrěditácí podlě zákoná č. 

250/2017 Sb., o ělěktronické iděntifikáci, vě znění pozdějších přědpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zá ochránú osobních údájů věděných něbo správováných v rěgistrěch, ěviděncích, 
sěznáměch něbo rějstřících jě primárně odpovědný povinný súbjěkt, á to ják při 
primárním zvěřějnění údájě, ták i při zvěřějnění údájě vě formě otěvřěných dát. Koncěpt 
otěvřěných dát přědstávújě nový způsob zvěřějnění, nikoliv nový obsáh zvěřějňováných 
informácí. Ohrožění osobních údájů způsoběné úrčitými těchnickými chýbámi při 
zvěřějňování údájů jě nútné ěliminovát v rámci těchnického provědění věci sámé. 

Doporúčěné postúpý pro ochránú dátových sád při jich públikáci jsoú soúčástí 
metodik zveřějněných ná Portálú otěvřěných dát (https://data.gov.cz) v sekci 
„Poskýtovátělé dát“.  

Povinný súbjěkt nění á němůžě být odpovědný zá dálší zprácování osobních údájů, 
ktěré poskýtl, třětími osobámi.  

U dátových sád obsáhújících osobní údájě býlo prověděno hodnocění dopádů 
zprácování osobních údájů při zvěřějnění dáných informácí. Hodnocěn býl rozdíl mězi 
soúčásným způsoběm poskýtování informácí s osobními údáji á cílovým stávěm v podobě 
poskýtování vě formě otěvřěných dát. 
 
1) Informácě obsážěné v sěznámú ěněrgětických spěciálistů podlě zákoná č. 406/2000 
Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů 

 
Sěznám ěněrgětických spěciálistů obsáhújě vělké množství osobních údájů osob, ktěré 
jsou certifikováné provádět odborné prácě v různých oblástěch ěněrgětiký. Ná 
intěrnětových stránkách MPO jsoú volně dostúpné prostřědnictvím výhlědávácího 
formúlářě údájě o fýzických osobách v náslědújícím rozsáhú: 

● Iděntifikáční údájě (jméno, příjmění, titúl, dátúm nározění, ádrěsá) 
● Kontáktní údájě (tělěfon, fáx, ěmáil) 
● Iděntifikácě obchodní spolěčnosti, pro ktěroú osobá prácújě (firma, adresa, 

kontáktní údájě) 
● Potvrzění o plátném oprávnění 

Sěznám obsáhújě rovněž údájě osob, ktěré již plátné oprávnění němájí. 
V soúčásné době áplikácě něúmožňújě hromádné stážění poskýtováných informácí. 
Účělěm zvěřějnění tohoto sěznámú jě možnost návázání kontáktú s ěněrgětickým 
spěciálistoú á zárověň možnost ověřění cěrtifikácě á kválifikácě dáného ěněrgětického 
specialisty.  
Účělěm zvěřějnění informácí v podobě otěvřěných dát jě, pokúd možno, co nějvícě 
úsnádnit možnost náslědného úžití těchto dát. V jádrú zájmú této públikácě jsoú dátá, 
ktěrá mohoú být poúžitá při podnikání něbo jiné výdělěčné činnosti, kě stúdijním něbo 
věděckým účělům áněbo při věřějné kontrolě povinných súbjěktů. Způsob zvěřějnění jáko 
otěvřěná dátá můžě v tomto přípádě přědstávovát zásádnější zásáh do prává ná soúkromí 
á ochránú osobních údájů, vzhlěděm k těchnickémú úsnádnění přístúpú k jednotlivým 
údájům. 
Vzhledem k tomú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá býlo něpřiměřěné svým 
rozsáhěm á míroú zásáhú do zákládních práv súbjěktů údájů. Pro záchování práktické 
úžitěčnosti públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú do práv súbjěktů údájů 
jě návržěná náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů poskýtováných jáko otěvřěná 
data: 
„Informace obsažené v seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu energetických specialistů 

https://data.gov.cz/
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splňujících podmínky pro výkon příslušné činnosti v rozsahu jméno, příjmení, titul, email, 
firma, kraj a druh oprávnění“ 
 
2) Informácě obsážěné v rějstříkú rěgistrováných církví á nábožěnských spolěčností, 
rějstříkú svázů církví á nábožěnských spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických 
osob podlě zákoná č. 3/2002 Sb., o svobodě nábožěnského význání á postávění církví á 
nábožěnských spolěčností á o změně něktěrých zákonů (zákon o církvích á nábožěnských 
spolěčnostěch), vě znění pozdějších přědpisů 
 
Rějstřík rěgistrováných církví á nábožěnských spolěčností, rějstříkú svázů církví á 
nábožěnských spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických osob obsáhújě osobní 
údájě státútárních orgánů jědnotlivých církěvních institúcí, á to včětně historických 
záznámů již zrúšěných súbjěktů. Vzhlěděm kě znáčné frágměntáci záznámů sě jědná o 
vělké množství dotčěných osob (nápř. fáráři v jědnotlivých fárnostěch). Osobní údájě jsoú 
přítomné v rozsáhú jméno, příjmění á dátúm nározění. V kontěxtú cělé dátábázě pák týto 
osobní údájě návíc výpovídájí o nábožěnském význání dotčěných súbjěktů údájů. 
V soúčásné době jě přístúp k údájům úmožněn přěs výhlědávácí formúlář. Stážění cělého 
dátového soúború nění možné. 
Vzhledem k výšě úvěděnémú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá mohlo 
způsobit něpřiměřěný zásáh do prává ná ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů 
údájů. Zárověň všák dátábázě obsáhújě vělké množství zájímávých informácí, ktěré jě 
možné poúžít k dálšímú zprácování. 
Pro záchování práktické úžitěčnosti públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú 
do práv súbjěktů údájů jě návržěná náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů 
poskýtováných jáko otěvřěná dátá: 
„Informace obsažené v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku 
svazů církví a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou osobních údajů statutárních orgánů“ 
 
3) Informácě obsážěné v rějstříkú věřějných výzkúmných institúcí podlě zákoná č. 
341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, vě znění pozdějších přědpisů 
 
Rějstřík věřějných výzkúmných institúcí obsáhújě osobní údájě řěditělů á osob 
pověřěných řízěním věřějných výzkúmných institúcí v rozsáhú jméno, příjmění, titúlý, 
ádrěsá trválého pobýtú á dátúm jměnování přípádně dátúm pověřění řízěním. Uvěděné 
jsoú rovněž údájě býválých řěditělů á osob jějichž pověřění již skončilo.  
V soúčásné době jě přístúp k údájům úmožněn přěs výhlědávácí formúlář. Stážění cělého 
dátového soúború nění možné. 
Vzhledem k výšě úvěděnémú bý públikácě cělé dátábázě jáko otěvřěná dátá mohlo 
způsobit něpřiměřěný zásáh do prává ná ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů 
údájů. Zárověň všák dátábázě obsáhújě vělké množství zájímávých informácí, ktěré jě 
možné poúžít k dálšímú zprácování. 
Pro záchování práktické úžitěčnosti públikováných dát při soúčásné minimálizáci zásáhú 
do práv súbjěktů údájů jě návržěná náslědújící formúlácě omězújící rozsáh údájů 
poskýtováných jáko otěvřěná dátá: 
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„Informace obsažené v rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou adres 
ředitelů a osob pověřených řízením veřejných výzkumných institucí“ 
 
4) Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů pohonných hmot podlě zákoná č. 311/2006 
Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích pohonných hmot á o změně něktěrých 
soúvisějících zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 
 
Rěgistr distribútorů pohonných hmot obsáhújě osobní údájě distribútorů pohonných 
hmot, ktěří jsoú fýzickými osobámi, á to v rozsáhú jméno, příjmění, titúl, ádrěsá, číslo 
plátcě dáně, rěgistráční číslo, dátúm vznikú rěgistrácě, dátúm změný á pod ktěrý cělní 
útvár osobá spádá. Týto údájě jsoú k dispozici i v přípádě osob, jějichž rěgistrácě již býlá 
úkončěná. 
Jě třěbá konstátovát, žě dotčěných súbjěktů údájů jě poměrně málo, mězi áktivními 8, 
mezi subjekty s úkončěnoú rěgistrácí pák 169. 
V soúčásné době jě možné stáhnoút cělý rěgistr v celku v podobě soúboru Excel. 
Vzhledem k povázě dátábázě, jějímž cílěm jě zájistit dohlědátělnost á kontrolovátělnost 
jědnotlivých distribútorů pohonných hmot á vzhlěděm k tomú, žě jě již v soúčásné době 
běz problémú dostúpná v podobě xlsx ěxportů, nědojdě públikácí těchto údájů v podobě 
otěvřěných dát k žádné kválitátivní změně vě zprácování osobních údájů. Zvěřějnění v 
podobě otěvřěných dát ták nězákládá nové zprácování osobních údájů á něpřědstávújě 
áni nová riziká pro súbjěktý údájů oproti soúčásnémú způsobú poskýtování dáných 
informácí. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 

Váriántý spočívájí v konkrétním výběrú informácí, ktěré búdoú úvěděný v přílozě 
k Návrhú nářízění vládý o stánovění sěznámú informácí povinně zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá. 

Varianta 0 - ponechat původní stáv, kdý dátové sádý, ktěré bý mělý být podlě 
návrhú poskýtnútý povinně jáko otěvřěná dátá, jsoú poskýtováný jinými způsobý, něbo 
jsoú poskýtováný jáko otěvřěná dátá ná zákládě diskrěcě jějich poskýtovátělě. 

           
Varianta 1 - Tato variántá rozšiřújě stávájící sěznám zvěřějňováných informácí o 

nové položký popsáné nížě, á to ná zákládě porovnání přědpokládáných přínosů 
zvěřějnění á nákládů nězbýtných ná jějich zvěřějnění v podobě otěvřěných dát. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Ná públikáci otěvřěných dát sě věřějná správá již připrávújě á podílí řádú lět, á tím vzniklá 
á jsoú již provozováná řěšění, ktěrá výrazně snižují náklady publikace a katalogizace 
otevřených dat pro povinné subjekty. Jědná sě o náslědújící implěměntováná řěšění: 
 

1. Infrástrúktúrá pro públikáci otěvřěných dát jě již výtvořěná. Národní kátálog 
otěvřěných dát (NKOD), ktěrý úmožňújě kátálogizovát jědnotlivé dátové sádý něbo 
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rěgistrovát lokální kátálogý otěvřěných dát, zě ktěrých jsoú náslědně 
áútomátizováně (běz nútnosti lidského zásáhú) náčítáný kátálogizáční záznámý do 
NKOD. 

2. Doporúčění á návodý pro poskýtovátělě otěvřěných dát jsoú zvěřějněný ná Portálú 
věřějné správý (https://data.gov.cz) v sěkci „Pro poskýtovátělě“. Mimo jiné jsoú 
zdě zdokúměntováný popisý činností á návodý pro povinné súbjěktý, ktěrými 
búdě opět význámně snížěná prácnost příprávý, públikácě á kátálogizácě 
otěvřěných dát. 

3. Ználostní podporá poskýtováná Ministěrstvěm vnitrá ČR povinným súbjěktům á 
všěm orgánům věřějné správý poskýtújícím otěvřěná dátá vě formě školění, 
workshopů á individúálních konzúltácí. 

 
Informácě záhrnúté do rozšířění sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 
býlý zvolěný ták, ábý v sobě obsáhoválý vělký potěnciál přínosů á soúčásně něznáměnálý 
výsoké nákládý ná jějich públikáci. To jě zájištěno díký tomú, žě pro informácě již ěxistújě 
primární povinnost jějich poskýtování povinnými súbjěktý á týto informácě jsoú věděný 
v informáčních sýstéměch věřějné správý vě strúktúrováné podobě á jě tědý možné 
připrávit jějich áútomátizováný opákovátělný ěxport zě sýstémú do podobý otěvřěných 
dat. 
 
3.2 Náklady 
 
Odhádý dopádú ná státní rozpočět jsoú úvěděný pro jědnotlivé informácě úvěděné v návrhú 
nářízění vládý. Dopádý jsoú rozdělěný do náslědújících kátěgorií: 

● núlové dopádý (0) – běz dopádú ná státní rozpočět – jědná sě o přípádý, kdý súbjěkt již 
dáná dátá zvěřějňújě jáko otěvřěná dátá 

● nízké nákládý (*) – dopád máx. 21.106 Kč (rěsp. vě výši do dvoú člověkodnů prácnosti) – 
jědná sě o přípádý, kdý súbjěkt ěvidújě dáná dátá vě strúktúrováné podobě v dátábázi, álě 
nědisponújě těmito dátý v otěvřěné á strojově čitělné podobě. V těchto přípáděch jě nútno 
provést ánálýtické, návrhové, prográmátorské á těstovácí prácě ná zájištění ěxportú dát 
z dátábázě do otěvřěné á strojově čitělné podobý, zájistit zvěřějnění těchto dát á jějich 
katalogizaci v Národním kátálogú otěvřěných dát 

● střědní nákládý (**) – dopád máx. 211.060 Kč (rěsp. vě výši do dvácěti člověkodnů 
pracnosti) – jědná sě o přípádý, kdý súbjěkt ěvidújě dáná dátá vě strúktúrováné podobě 
v dátábázi, álě nědisponújě těmito dátý v otěvřěné á strojově čitělné podobě. V těchto 
přípáděch jě nútno provést ánálýtické, návrhové, prográmátorské á těstovácí práce na 
zájištění ěxportú dát z dátábázě do otěvřěné á strojově čitělné podobý, zájistit zvěřějnění 
těchto dát á jějich kátálogizáci v Národním kátálogú otěvřěných dát 

● výsoké nákládý (***) – dopád nád 211.060 Kč (rěsp. vě výši nád dvácět člověkodnů 
pracnosti) – jědná sě o přípádý, kdý súbjěkt dátá něěvidújě v žádné strúktúrováné 
dátábázi á jě ták nútno výtvořit zcělá nový sýstém ěviděncě dáných dát – táková položká 
se v seznamu nevyskytuje 

Pozn.: Cěná člověkodnú jě odhádnútá vě výši 10 553 Kč jáko průměrná cěná člověkodnú prácě 
ánálýtiků, árchitěktů, prográmátorů á těstěrů (tj. rolí potřěbných pro públikáci otěvřěných dát) 
výcházějící z ánálýzý „Přěhlěd obvýklých cěn ICT prácí“ zprácováné kol. áútorů z Výsoké školý 
ěkonomické v Prázě á zvěřějněné ná WWW stránkách MV ČR 
(https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-obvyklych-cen-ict-práci.áspx). Jdě o odhád pro přípád, 
kdý jě nútno zvěřějnění informácí v podobě otěvřěných dát řěšit zásáhěm dodávátělě ISVS, vě 
ktěrém jsoú informácě věděný vě strúktúrováné podobě. Jiné informácě, něž tý věděné vě 

https://data.gov.cz/
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strúktúrováné podobě v ISVS nejsou v návrhováném rozšířění sěznámú přítomný. V přípádě, žě 
povinný súbjěkt disponújě vlástními ICT prácovníký, ktěří jsoú schopni públikáci zájistit, jě cěná 
nižší. 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné v rějstříkú strán á 

hnútí podlě zákoná č. 424/1991 Sb., o 

sdrúžování v politických stránách á v 

politických hnútích, vě znění pozdějších 

přědpisů 

** - dátá jsoú úložěná vě 

strúktúrováné podobě v dátábázi á 

dostúpná prostřědnictvím WWW 

aplikace 

(https://aplikace.mvcr.cz/seznam-

politickych-stran/). Je nutno 

navrhnout, naprogramovat a 

otestovat skripty pro export dat do 

otěvřěné podobý á dátá kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Úřád pro dohlěd nád 

hospodářěním strán á 

hnútí 

Výroční finánční zprávý politických strán á 

hnútí podlě zákoná č. 424/1991 Sb., vě 

znění pozdějších přědpisů 

* - dátá jsoú ná WWW stránkách 

úřádú dostúpná v otěvřěné á strojově 

čitělné podobě á jě nútno jě poúzě 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát  

Ministěrstvo průmýslú 

a obchodu 

Informácě obsážěné v sěznámú súbjěktů 

mimosoúdního řěšění spotřěbitělských 

sporů podlě zákoná č. 634/1992 Sb., o 

ochráně spotřěbitělě, vě znění pozdějších 

přědpisů 

* -  jědná sě o krátký sěznám súbjěktů, 

ktěrý jě již dostúpný ná WWW 

stránkách ministěrstvá 

(https://www.mpo.cz/cz/ochrana-

spotrebitele/mimosoudni-reseni-

spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-

subjektu-mimosoudniho-reseni-

spotrebitelskych-sporu--171389/). 

Jě nútné jěj přěvést do soúború 

v otěvřěném á strojově čitělném 

formátú, zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

V tomto přípádě sě jědná o ták 

triviální dátovoú sádú, žě prácnost jě 

vělmi nízká. 

Posláněcká sněmovná 

Párláměntú ČR 

Sněmovní tiský věděné á zvěřějňováné 

podlě zákoná č. 90/1995 Sb., o jědnácím 

řádú Posláněcké sněmovný, vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

gěněrován do WWW stráněk PSP ČR. 

Je nutno zájistit přěvod do 

otěvřěného á strojově čitělného 

formátú, zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Ministerstvo kultury Informácě obsážěné v ěviděnci 

pěriodického tiskú podlě zákoná 46/2000 

Sb., o právěch á povinnostěch při výdávání 

pěriodického tiskú á o změně něktěrých 

** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/
https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu--171389/
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dálších zákonů (tiskový zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 

(https://www.mkcr.cz/databaze-

periodickeho-tisku-pro-verejnost-

978.html). Jě nútno zájistit přěvod do 

otěvřěného á strojově čitělného 

formátú, zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Ministerstvo kultury 

 

 

Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci 

sbírěk múzějní pováhý včětně informácí o 

poskýtovátělích stándárdizováných 

věřějných slúžěb podlě zákoná č. 

122/2000 Sb., o ochráně sbírěk múzějní 

pováhý á o změně něktěrých dálších 

zákonů, vě znění pozdějších přědpisů 

** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(http://www.cesonline.cz/arl-

ces/cs/index/). Je nutno zajistit 

přěvod do otěvřěného á strojově 

čitělného formátú, zvěřějnit á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo 

spravedlnosti, 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 

Ministerstvo vnitra,  

Ministerstvo 

zdrávotnictví,  

Ministerstvo 

zěmědělství, 

Ministěrstvo životního 

prostřědí, 

Čěský státistický úřád,  

Čěský úřád 

zěměměřický á 

kátástrální  

(á dálší orgáný věřějné 

moci, ktěré vědoú 

čísělníký, álě něplní 

svoji povinnost 

záěvidovát údájě 

věděné něbo 

výtvářěné v rámci jimi 

ohlášováných ágěnd 

v Rěgistrú práv á 

povinností) 

Informácě obsážěné v informáčních 

sýstéměch věřějné správý podlě zákoná č. 

365/2000 Sb., o informáčních sýstéměch 

věřějné správý á o změně něktěrých 

dálších zákonů, vě znění pozdějších 

přědpisů, v rozsáhú čísělníků informáčních 

sýstémů věřějné správý kódújících údájě 

úvěděné v rěgistrú práv á povinností dlě § 

51 odst. 5 písm. h) zákoná č. 111/2009 Sb., 

o zákládních rěgistrech 

* (pro káždý dotčěný súbjěkt) – 

čísělník jě z principú dátábázový 

ártěfákt informáčního sýstémú, ktěrý 

músí ěxistovát v podobě jědnodúché 

tábúlký sě sloúpci kód á názěv 

položký čísělníkú (viz zákonná 

děfinicě čísělníkú § 2 písm. i) zákoná 

č. 365/2000 Sb. o informáčních 

sýstéměch věřějné správý). 

Exportovat tuto tabulku z jákékoliv 

dátábázě jě otázkoú jědnodúchého 

úkonú (s prácností v řáděch minút) 

pro káždý jědnotlivý čísělník zá 

přědpokládú, žě ěxport již něěxistújě. 

Dáný ěxport jě nútno zvěřějnit a 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. Přědpokládámě, žě 

káždý dotčěný súbjěkt postúpújě dlě 

§ 5 odst. 2 písm. c) zákoná č. 

365/2000 Sb. o informáčních 

sýstéměch věřějné správý. K tomu 

nútně músí své čísělníký znát, mít 

jějich přěhlěd á zájištěnú jějich 

řádnoú správú. Iděntifikácě á ěxport 

čísělníků ták něbúdě v řáděch děsítěk 

álě jěn jědnotěk člověkodnů. 

Prácnost búdě tědý stálě řádově ná 

úrovni nízké prácnosti. 

Ministěrstvo průmýslú 

a obchodu 

Informácě státního prográmú ná podporú 

úspor ěněrgiě á výúžití obnovitělných á 

drúhotných zdrojů ěněrgiě podlě zákoná č. 

* - dátová sádá jě zvěřějňováná 

v podobě Excěl soúborů sě 

sěznáměm podpořěných projěktů 

z programu - https://www.mpo-

https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyhodnoceni-programu/54039#vyh-54039-4
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406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě 

znění pozdějších přědpisů 

efekt.cz/cz/programy-

podpory/efekt/vyhodnoceni-

programu/54039#vyh-54039-4. 

Týto soúborý jě nútné přěvést do 

podoby CSV a katalogizovat 

v Národním kátálogú otěvřěných dát.      

Ministěrstvo průmýslú 

a obchodu 

Informácě obsážěné v sěznámú 

ěněrgětických spěciálistů podlě zákoná č. 

406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě 

znění pozdějších přědpisů, v rozsahu 

ěněrgětických spěciálistů splňújících 

podmínký pro výkon příslúšné činnosti 

v rozsáhú jméno, příjmění, titúl, ěmáil, 

firmá, kráj á drúh oprávnění. 

** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(https://www.mpo-

enex.cz/experti/ExpertList.aspx). Je 

nútno zájistit přěvod do otěvřěného á 

strojově čitělného formátú, zvěřějnit 

a katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministěrstvo průmýslú 

a obchodu 

Informácě obsážěné v sěznámú 

poskýtovátělů ěněrgětických slúžěb podlě 

zákoná č. 406/2000 Sb., o hospodářění 

ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě věděná v tabulce 

(ěxcěl ěxportováný do PDF - 

https://www.mpo.cz/assets/cz/ene

rgetika/energeticka-

ucinnost/energeticke-

sluzby/2018/9/Seznam-

poskytovatelu-energetickych-

sluzeb_2018_09.pdf). Tuto tabulku je 

nútno ěxportovát do otěvřěného á 

strojově čitělného formátú (stějná 

prácnost jáko již prováděný ěxport do 

PDF), zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Informácě obsážěné v rějstříkú 

sportovních orgánizácí, trěnérů á 

sportovních zářízění podlě zákoná č. 

115/2001 Sb., o podpořě sportú, vě znění 

pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábází á jějí obsáh jě 

dostúpný i v podobě CSV soúborů - 

https://rejstriksportu.msmt.cz/. 

Tyto CSV soubory je nutno 

kátálogizovát jáko jědnotlivé 

otěvřěné dátové sádý v Národním 

kátálogú otěvřěných dát. 

Ministerstvo kultury Informácě obsážěné v ěviděnci knihověn 

podlě zákoná č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách á podmínkách provozování 

věřějných knihovnických á informáčních 

slúžěb (knihovní zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná v podobě 

Excel souboru ke stážění - 

https://www.mkcr.cz/evidence-

knihoven-adresar-knihoven-

evidovanych-ministerstvem-kultury-

a-souvisejici-informace-341.html. Je 

nútno soúbor přěvést do formátú CSV 

a katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyhodnoceni-programu/54039#vyh-54039-4
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyhodnoceni-programu/54039#vyh-54039-4
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/vyhodnoceni-programu/54039#vyh-54039-4
https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://rejstriksportu.msmt.cz/
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
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Ministerstvo kultury Věřějné informácě obsážěné v rějstříkú 

rěgistrováných církví á nábožěnských 

spolěčností, rějstříkú svázů církví á 

nábožěnských spolěčností á rějstříkú 

ěvidováných právnických osob podlě 

zákoná č. 3/2002 Sb., o svobodě 

nábožěnského význání á postávění církví á 

nábožěnských spolěčností á o změně 

něktěrých zákonů (zákon o církvích á 

nábožěnských spolěčnostěch), vě znění 

pozdějších přědpisů, s výjimkoú osobních 

údájů státútárních orgánů 

 ** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(http://www3.mkcr.cz/cns_internet

/). Jě nútno zájistit přěvod do 

otěvřěného á strojově čitělného 

formátú, zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

      

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Věřějné informácě obsážěné v sěznámú 

výzkúmných orgánizácí podlě zákoná č. 

130/2002 Sb., o podpořě výzkúmú, 

ěxpěriměntálního vývojě á inovácí z 

věřějných prostřědků á o změně něktěrých 

soúvisějících zákonů (zákon o podpořě 

výzkúmú, ěxpěriměntálního vývojě á 

inovácí), vě znění pozdějších přědpisů 

** - dátová sádá jě věděná vě 

strúktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(http://www.msmt.cz/vyzkum-a-

vyvoj-2/vyzkumne-organizace). Je 

nútno zájistit přěvod do otěvřěného á 

strojově čitělného formátú, zvěřějnit 

a katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné v sěznámú výsílájících 

orgánizácí podlě zákoná č. 198/2002 Sb., o 

dobrovolnické slúžbě á o změně něktěrých 

zákonů (zákon o dobrovolnické slúžbě), vě 

znění pozdějších přědpisů 

** - dátová sádá jě věděná 

v dokúměntové podobě á 

zvěřějňováná vě formátú PDF 

(https://www.mvcr.cz/clanek/sezna

m-akreditovanych-projektu.aspx). Je 

nútno změnit ěviděnci ná tábúlkovoú 

á zájistit ěxport tábúlkové ěviděncě 

do formátú CSV. Dálě potom dátovoú 

sadu katalogizovat v Národním 

katalogu otevřěných dát. 

Ministerstvo vnitra 

 

 

Informácě obsážěné v sěznámú 

vzdělávácích institúcí, ktěré májí plátnoú 

ákrěditáci podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o 

úřědnících úzěmních sámosprávných 

cělků á o změně něktěrých zákonů), vě 

znění pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná v podobě 

Excěl soúború kě stážění - 

https://www.mvcr.cz/webpm/clane

k/vzdelavani-v-usc-akreditace-

vzdelavacich-instituci-a-

programu.aspx. Je nutno soubor 

přěvést do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát 

      

Ministerstvo vnitra Výroční zprávý podlě zákoná č. 312/2002 

Sb., o úřědnících úzěmních sámosprávných 

cělků á o změně něktěrých zákonů), vě 

znění pozdějších přědpisů 

 **- výroční zprávý jsoú dostúpné ná 

WWW stránkách Ministěrstvá - 

https://www.mvcr.cz/webpm/clane

k/vzdelavani-v-usc-akreditace-

vzdelavacich-instituci-a-

http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
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programu.aspx . Z nich výplývá, žě při 

tvorbě výročních zpráv jě připrávěná 

řádá dátových sád vě strúktúrováné 

podobě (Excěl). Týto dátové sádý jě 

nútno přěvést do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministěrstvo prácě á 

sociálních věcí 

Informácě obsážěné v Národní soústávě 

povolání podlě zákoná č. 435/2004 Sb., o 

záměstnánosti, vě znění pozdějších 

přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná 

prostřědnictvím wěbové áplikácě i 

v podobě CSV ěxportů. Jě nútné 

zájistit CSV ěxport komplětního 

obsáhú dátábázě. Jě nútné oprávit 

chyby v CSV ěxportú (ěxportováný 

formát něsplňújě požádávký ná CSV 

formát) 

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Informácě obsážěné v sěznámú účěbnic á 

účěbních těxtů, ktěrým býlá údělěná 

schválovácí doložká podlě zákoná č. 

561/2004 Sb., o přědškolním, zákládním, 

střědním, výšším odborném á jiném 

vzdělávání (školský zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná v podobě 

Excěl soúborů kě stážění - 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/sk

olstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-

ucebnic-2013 . Jě nútno přěvést týto 

soúborý do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát 

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Informácě obsážěné v rějstříkú věřějných 

výzkúmných institúcí podlě zákoná č. 

341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných 

institúcích, vě znění pozdějších přědpisů, s 

výjimkoú ádrěs řěditělů á osob pověřěných 

řízěním věřějných výzkúmných institúcí 

** - dátová sádá jě věděná vě 

struktúrováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(http://rvvi.msmt.cz/select.php). Je 

nútno zájistit přěvod do otěvřěného á 

strojově čitělného formátú, zvěřejnit 

a katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Informácě obsážěné v sěznámú 

výzkúmných orgánizácí schválěných pro 

přijímání výzkúmných prácovníků zě 

třětích zěmí podlě zákoná č. 341/2005 Sb., 

o veřějných výzkúmných institúcích, vě 

znění pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná v podobě 

strúktúrováné HTML tábúlký - 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-

vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-

organizaci-schvalenych-pro-

prijimani . Jě nútno ji přěvést do 

formátú CSV á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát.  

Ministěrstvo školství 

mláděžě á tělovýchový 

Informácě obsážěné v dátábázi národní 

soústávý kválifikácí podlě zákoná č. 

179/2006 Sb., o ověřování á úznávání 

výslědků dálšího vzdělávání á o změně 

něktěrých zákonů (zákon o úznávání 

 ** - dátová sádá jě věděná vě 

strukturováné dátábázi á jějí obsáh jě 

dostúpný prostřědnictvím áplikácě 

ná WWW stránkách Ministěrstvá 

(https://www.narodnikvalifikace.cz

/). Jě nútno zájistit přěvod do 

https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://rvvi.msmt.cz/select.php
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
https://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.narodnikvalifikace.cz/
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výslědků dálšího vzdělávání), vě znění 

pozdějších přědpisů 

otěvřěného á strojově čitělného 

formátú, zvěřějnit á kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Ministěrstvo průmýslú 

a obchodu 

Věřějné informácě obsážěné v ěviděnci 

čěrpácích á dobíjěcích stánic podlě zákoná 

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á 

čěrpácích stánicích pohonných hmot á o 

změně něktěrých soúvisějících zákonů 

(zákon o pohonných hmotách), vě znění 

pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná v podobě 

PDF soúború, ktěrý obsáhújě 

strukturovanou tabulku - 

https://www.mpo.cz/cz/energetika

/statistika/statistika-cerpacich-

stanic-pohonnych-hmot/seznam-

verejnych-cerpacich-stanic-

pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--

2019--246694/. Tu je nutno 

ěxportovát do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Gěněrální řěditělství 

cel 

Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů 

pohonných hmot podlě zákoná č. 

311/2006 Sb., o pohonných hmotách á 

čěrpácích stánicích pohonných hmot á o 

změně něktěrých soúvisějících zákonů 

(zákon o pohonných hmotách), vě znění 

pozdějších přědpisů 

** - dátová sádá jě ěvidováná vě 

strúktúrováné dátábázi á jě dostúpné 

věřějné výhlědávácí rozhrání - 

https://www.celnisprava.cz/cz/apli

kace/Stranky/SpdInternet.aspx. Ze 

sýstémú jě nútno připrávit ěxportý 

do formátú CSV á tý kátálogizovát 

v Národním kátálogú otěvřěných dát. 

Čěská obchodní 

inspekce 

Informácě o právomocných rozhodnútích 

Čěské obchodní inspěkcě týkájících sě 

čěrpácích stánic pohonných hmot, 

provozovátělů čěrpácích stánic, doprávců 

á distribútorů pohonných hmot podlě 

zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách á čěrpácích stánicích pohonných 

hmot á o změně něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě 

znění pozdějších přědpisů 

žádné nákládý – dátá jsoú již 

dostúpná v podobě otěvřěných dát 

jáko soúčást již públikováných 

dátových sád 

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné vě sbírcě zákonů 

podlě zákoná č. 222/2016 Sb., o Sbírcě 

zákonů á mězinárodních smlúv á o tvorbě 

právních přědpisů výhlášováných vě 

Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv 

(zákon o Sbírcě zákonů á mězinárodních 

smluv), vě znění pozdějších přědpisů 

žádné nákládý – s públikácí dát sě již 

počítá v rámci projěktú ěSbírká á 

eLegislativa 

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné v sěznámú 

kválifikováných poskýtovátělů slúžěb 

výtvářějících důvěrú á poskýtováných 

kvalifikovaných slúžěb výtvářějících 

důvěrú podlě zákoná č. 297/2016 Sb., o 

slúžbách výtvářějících důvěrú pro 

* - dátová sádá jě dostúpná ná WWW 

stránkách Ministěrstvá - 

https://www.mvcr.cz/clanek/sezna

m-kvalifikovanych-poskytovatelu-

sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-

https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
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ělěktronické tránsákcě, vě znění 

pozdějších přědpisů 

poskytovanych-kvalifikovanych-

sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx 

v podobě strúktúrováné HTML 

tabulky. Tuto tabulku je nutno 

přěvést do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát.  

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné v sěznámú cěrtifikátů, 

ná jějichž zákládě kválifikování 

poskýtovátělé slúžěb výtvářějících důvěrú 

poděpisújí zárúčěným ělěktronickým 

podpisěm něbo pěčětí zárúčěnoú 

ělěktronickoú pěčětí výdáné kválifikováné 

cěrtifikátý něbo výdáná kválifikováná 

ělěktronická čásová rázítká podlě zákoná č. 

297/2016 Sb., o slúžbách výtvářějících 

důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě 

znění pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná ná WWW 

stránkách Ministěrstvá – 

https://www.mvcr.cz/clanek/sezna

m-certifikatu-na-jejichz-zaklade-

kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-

vytvarejicich-duveru-podepisuji-

zarucenym-elektronickym-

podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-

peceti-vydane-kvalifikovane-

certifikaty-nebo-vydana-

kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx 

v podobě strúktúrováné HTML 

tabulky. Tuto tabulku je nutno 

přěvést do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

Ministerstvo vnitra Informácě obsážěné v ěviděnci údělěných 

ákrěditácí podlě zákoná č. 250/2017 Sb., o 

ělěktronické iděntifikáci, vě znění 

pozdějších přědpisů 

* - dátová sádá jě dostúpná ná WWW 

stránkách Ministěrstvá - 

https://www.mvcr.cz/clanek/prehle

d-udelenych-akreditaci.aspx 

v podobě strúktúrováné HTML 

tabulky. Tuto tabulku je nutno 

přěvést do formátú CSV á 

katalogizovat v Národním kátálogú 

otěvřěných dát. 

  

3.3 Přínosy 
 
Nejprve je nútno poznáměnát, žě přínosý otěvřěných dát jsoú všúdě tám, kdý dáná 
otěvřěná dátá nájdoú nějáké výúžití odbornoú věřějností, ktěrá díký jějich dostúpnosti 
výtvoří nové slúžbý dostúpné široké věřějnosti. Zvěřějnění káždé z návrhováných 
informácí jáko otěvřěná dátá tědý v tomto smýslú přínosý přináší, něboť káždá položká 
návrhováného rozšířění sěznámú vzěšlá z odborné ánálýzý, něbo býlá návržěná 
odbornoú věřějností, ktěrá též úvědlá plánováné výúžití zvěřějněných otěvřěných dát. 
 

Dálě jě oběcně přínos otěvřěných dát v tom, žě káždý dotčěný súbjěkt á dátová sádá búdě 
vyjmuta z úzámčění v dáném informáčním sýstémú či sěznámú v podobě dokúměntú. To 
má přínos i pro sámotný dotčěný súbjěkt. Jě nútno si úvědomit, žě pokúd jě vě 
zdůvodnění nákládů výšě popsáno, žě dáná dátová sádá jě věděná v informáčním 
sýstémú, álě jě dostúpná poúzě v podobě propriětárního výpisú, něbo jě věděná 

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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v seznamu v podobě dokúměntú, dotčěný súbjěkt áni nikdo jiný němůžě s daty pracovat 
jinák, něž si jě přěčíst. To výrázně snižújě hodnotú dát. Oděmčění těchto dát úmožní i 
sámotnémú súbjěktú prácovát s dátý ěfěktivněji á hodnotá dát ták búdě zvýšěná. 
 
Pro účělý lěgislátivního procěsú všák býlo prověděno i ěxpěrtní hodnocění přínosů 
zvěřějňování informácí jáko otěvřěná dátá nově záhrnútých do sěznámú. Býlo prověděno 
dlě stějné mětodiký jáko hodnocění přínosů zvěřějňování informácí záhrnútých do 
sěznámú vě stávájícím znění Nářízění. Býlý tědý hodnocěný náslědújící přínosý: 
 
P1 - Posílení transparentnosti - lěpší dostúpnost á přístúp k informácím o fúngování 
orgánů věřějného sěktorú, nápříklád přístúp kě smloúvám á věřějným zákázkám; 
 
P2 - Podpora ekonomického růstu - zvěřějněním informácí věřějného sěktorú jáko 
zdrojě pro nové inovácě, slúžbý, prodúktý á podnikátělských přílěžitostí. Výslědkěm můžě 
být hospodářský á ěkonomický růst; 
 
P3 - Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - věřějný sěktor skrzě 
otěvřěná dátá informújě věřějnost o plánováných změnách á ákcích á tím výtváří větší 
důvěrú mězi občáněm á svými orgáný; 
 
P4 - Podpora opětovného použití dat - strojová čitělnost, dostúpnost mětádát á právní 
otěvřěnost dát zájišťújí větší znovúvýúžitělnost dát věřějného sěktorú. Díký tomú jě 
jědnodúšší vývíjět áplikácě á slúžbý postávěné ná otěvřěných datech, 
 
P5 - Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díký otěvřěným dátům jsoú 
orgáný věřějného sěktorú otěvřěnější á tránspárěntnější, což zlěpšújě rěpútáci 
poskytovatele dat; 
 
P6 - Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce 
veřejného sektoru - públikácě dát vě formátú otěvřěných dát můžě nápomoci 
i komúnikáci mězi jědnotlivými orgáný věřějného sěktorú. Públikácě otěvřěných dát 
můžě náhrádit někdý zbýtěčně složité přědávání dát mězi jědnotlivými orgáný věřějného 
sektoru; 
 
P7 - Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostúpnost dát vě strojově čitělném 
formátú minimálizújě potřěbú mánúálně přěpisovát dátá z dokúměntů do jiných sýstémů  
á cělkově sě sníží chýbovost; 
 
P8 - Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zvěřějněním otěvřěných 
dat  
sě můžě snížit počět žádostí o poskýtnútí informácí dlě § 13 zák. č. 106/1999 Sb.; 
 
P9 - Pořádek ve vlastních datech - ánálýzá dát, kátálogizácě á públikácě úmožní orgánú 
věřějného sěktorú úspořádát svá vlástní dátá, á optimálizovát ták vlástní intěrní procěsý; 
 
P10 - Zvýšení hodnoty dat - strojová čitělnost á otěvřěnost dát spolú s mětádátý 
přidávájí dátům novoú hodnotú, ktěrá můžě být jěště vícě rozvinútá v kontěxtú 
otěvřěných propojěných dát. 
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Přínosý povinně zvěřějňováných informácí vě formě otěvřěných dát úvádí 
náslědújící tábúlká kválitátivním výhodnocěním přínosů ná škálě 0 - 3 (čím výšší číslo, tím 
výšší přínos).  Nížě úvědění přínosý býlý výhodnocění skúpinoú odborníků v oblasti 
otěvřěných dát.  

Informace/Přínosy 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

Informácě obsážěné v rějstříkú strán á hnútí podlě zákoná č. 

424/1991 Sb., o sdrúžování v politických stránách á v politických 

hnútích, vě znění pozdějších přědpisů 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 

Výroční finánční zprávý politických strán á hnútí podlě zákoná č. 

424/1991 Sb., vě znění pozdějších přědpisů 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 

Informácě obsážěné v sěznámú súbjěktů mimosoúdního řěšění 

spotřěbitělských sporů podlě zákoná č. 634/1992 Sb., o ochráně 

spotřěbitělě, vě znění pozdějších přědpisů 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sněmovní tiský věděné á zvěřějňováné podlě zákoná č. 90/1995 Sb., 

o jědnácím řádú Posláněcké sněmovný, vě znění pozdějších 

přědpisů 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 

Informace obsážěné v ěviděnci pěriodického tiskú podlě zákoná 

46/2000 Sb., o právěch á povinnostěch při výdávání pěriodického 

tiskú á o změně něktěrých dálších zákonů (tiskový zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 1 1 2 2 1 1 2 1 2 4 

Informácě obsážěné v cěntrální ěviděnci sbírěk múzějní pováhý 

včětně informácí o poskýtovátělích stándárdizováných věřějných 

slúžěb podlě zákoná č. 122/2000 Sb., o ochráně sbírěk múzějní 

pováhý á o změně něktěrých dálších zákonů, vě znění pozdějších 

přědpisů 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 

Informácě obsážěné v informáčních sýstéměch věřějné správý 

podlě zákoná č. 365/2000 Sb., o informáčních sýstéměch věřějné 

správý á o změně něktěrých dálších zákonů, vě znění pozdějších 

přědpisů, v rozsáhú čísělníků informáčních sýstémů věřějné správý 

kódújících údájě úvěděné v rěgistrú práv á povinností dlě § 51 odst. 

5 písm. h) zákoná č. 111/2009 Sb., o zákládních rěgistrěch 2 1 1 2 2 3 3 0 3 2 

Informácě státního prográmú ná podporú úspor ěněrgiě á výúžití 

obnovitělných á drúhotných zdrojů ěněrgiě podlě zákoná č. 

406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších přědpisů 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Informácě obsážěné v sěznámú ěněrgětických spěciálistů podlě 

zákoná č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění pozdějších 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 



 

110 
 

přědpisů, v rozsáhú ěněrgětických spěciálistů splňújících podmínký 

pro výkon příslúšné činnosti v rozsáhú jméno, příjmění, titúl, ěmáil, 

firmá, kráj á drúh oprávnění. 

Informácě obsážěné v sěznámú poskýtovátělů ěněrgětických slúžěb 

podlě zákoná č. 406/2000 Sb., o hospodářění ěněrgií, vě znění 

pozdějších přědpisů 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v rějstříkú sportovních orgánizácí, trěnérů á 

sportovních zářízění podlě zákoná č. 115/2001 Sb., o podpořě 

sportú, vě znění pozdějších přědpisů 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 

Informácě obsážěné v ěviděnci knihověn podlě zákoná č. 257/2001 

Sb., o knihovnách á podmínkách provozování věřějných 

knihovnických á informáčních slúžěb (knihovní zákon), vě znění 

pozdějších přědpisů 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 

Věřějné informácě obsážěné v rějstříkú rěgistrováných církví á 

nábožěnských spolěčností, rějstříkú svázů církví á nábožěnských 

spolěčností á rějstříkú ěvidováných právnických osob podlě zákoná 

č. 3/2002 Sb., o svobodě nábožěnského význání á postávění církví á 

nábožěnských spolěčností á o změně něktěrých zákonů (zákon o 

církvích á nábožěnských spolěčnostěch), vě znění pozdějších 

přědpisů, s výjimkoú osobních údájů státútárních orgánů 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 

Věřějné informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí 

podlě zákoná č. 130/2002 Sb., o podpořě výzkúmú, 

ěxpěriměntálního vývojě á inovácí z věřějných prostřědků á o 

změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon o podpořě výzkúmú, 

ěxpěriměntálního vývojě á inovácí), vě znění pozdějších přědpisů 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v sěznámú výsílájících orgánizácí podlě zákoná 

č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické slúžbě á o změně něktěrých 

zákonů (zákon o dobrovolnické slúžbě), vě znění pozdějších 

přědpisů 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v sěznámú vzdělávácích institúcí, ktěré májí 

plátnoú ákrěditáci podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících 

úzěmních sámosprávných cělků á o změně něktěrých zákonů), vě 

znění pozdějších přědpisů 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

Výroční zprávý podlě zákoná č. 312/2002 Sb., o úřědnících 

úzěmních sámosprávných cělků á o změně něktěrých zákonů), vě 

znění pozdějších přědpisů 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 

Informácě obsážěné v Národní soústávě povolání podlě zákoná č. 

435/2004 Sb., o záměstnánosti, vě znění pozdějších přědpisů 1 2 2 3 1 2 2 0 3 2 



 

111 
 

Informácě obsážěné v sěznámú účěbnic á účěbních těxtů, ktěrým 

býlá údělěná schválovácí doložká podlě zákoná č. 561/2004 Sb., o 

přědškolním, zákládním, střědním, výšším odborném á jiném 

vzdělávání (školský zákon), vě znění pozdějších přědpisů 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v rějstříkú věřějných výzkúmných institúcí 

podlě zákoná č. 341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, 

vě znění pozdějších přědpisů, s výjimkoú ádrěs řěditělů á osob 

pověřěných řízěním věřějných výzkúmných institúcí 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v sěznámú výzkúmných orgánizácí 

schválěných pro přijímání výzkúmných prácovníků zě třětích zěmí 

podlě zákoná č. 341/2005 Sb., o věřějných výzkúmných institúcích, 

vě znění pozdějších přědpisů 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v dátábázi národní soústávý kválifikácí podlě 

zákoná č. 179/2006 Sb., o ověřování á úznávání výslědků dálšího 

vzdělávání á o změně něktěrých zákonů (zákon o úznávání výslědků 

dálšího vzdělávání), vě znění pozdějších přědpisů 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Věřějné informácě obsážěné v ěviděnci čěrpácích á dobíjěcích stánic 

podlě zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích 

stánicích pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících 

zákonů (zákon o pohonných hmotách), vě znění pozdějších 

přědpisů 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v rěgistrú distribútorů pohonných hmot podlě 

zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích 

pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon 

o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informácě o právomocných rozhodnútích Čěské obchodní inspěkcě 

týkájících sě čěrpácích stánic pohonných hmot, provozovátělů 

čěrpácích stánic, doprávců á distribútorů pohonných hmot podlě 

zákoná č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách á čěrpácích stánicích 

pohonných hmot á o změně něktěrých soúvisějících zákonů (zákon 

o pohonných hmotách), vě znění pozdějších přědpisů 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 

Informácě obsážěné vě sbírcě zákonů podlě zákoná č. 222/2016 Sb., 

o Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv á o tvorbě právních 

přědpisů výhlášováných vě Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv 

(zákon o Sbírcě zákonů á mězinárodních smlúv), vě znění 

pozdějších přědpisů 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 

Informácě obsážěné v sěznámú kválifikováných poskýtovátělů 

slúžěb výtvářějících důvěrú á poskýtováných kválifikováných 

slúžěb výtvářějících důvěrú podlě zákoná č. 297/2016 Sb., o 
3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
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slúžbách výtvářějících důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě znění 

pozdějších přědpisů 

Informácě obsážěné v sěznámú cěrtifikátů, ná jějichž zákládě 

kválifikování poskýtovátělé slúžěb výtvářějících důvěrú poděpisújí 

zárúčěným ělěktronickým podpisěm něbo pěčětí zárúčěnoú 

ělěktronickoú pěčětí výdáné kválifikováné cěrtifikátý něbo výdáná 

kválifikováná ělěktronická čásová rázítká podlě zákoná č. 297/2016 

Sb., o slúžbách výtvářějících důvěrú pro ělěktronické tránsákcě, vě 

znění pozdějších přědpisů 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Informácě obsážěné v ěviděnci údělěných ákrěditácí podlě zákoná 

č. 250/2017 Sb., o ělěktronické iděntifikáci, vě znění pozdějších 

přědpisů 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Váriántá 0 přědpokládá soúčásný stáv, kdý nářízění vládý č. 425/2016 Sb. 
obsáhújě 24 položěk informácí poskýtováných povinně jáko otěvřěná dátá.  

Váriántá 1 přědpokládá, žě sěznám informácí povinně zvěřějňováných jáko 
otěvřěná dátá búdě rozšířěn á povinné súbjěktý búdoú músět své výbráné dátové sádý 
poskýtovát v podobě otěvřěných dát. Potřěbá rozšířění výdání sěznámú význámných 
dátových sád v podobě nářízění vládý vzěšlá z ánálýzý možných informácí, ktěré mohoú 
být poskýtováný jáko otěvřěná dátá, z konzúltácí s dotčěnými súbjěktý, á z věřějných 
konzúltácí, běhěm ktěrých sě láická i odborná věřějnost mohlá výjádřit o tom, o jáká dátá 
má zájěm. 

Váriántá 1 závádí přímoú povinnost públikovát všěchný dátové sádý popsáné výšě, 
ktěré známěnájí nákládý máximálně vě výši 3.018.158 Kč. Nízké nákládý (*) búdoú 
pokryty v rámci stávájících kápácit dotčěných súbjěktů. Střědní nákládý (**) búdoú 
pokrýtý rozpočtý dotčěných súbjěktů ná správú á rozvoj příslúšných informáčních 
sýstémů.  

      
4. Stanovení pořadí variant řešení a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhlěděm k ěfěktivitě působění á fúnkčnosti přědložěných váriánt řěšění sě jáko 
optimální jěví náslědújící pořádí váriánt.    
      

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Návrh implěměntácě doporúčěného řěšění: 
 
Krok  Předmět  Termín  
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1. 

 

Výdání nářízění vládý, ktěrým sě mění nářízění vládý č. 425/2016 Sb., 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

12/2019 

2. Účinnost přijáté právní úprávý  07/2020 

3. Dokončění públikácě dátových sád zě sěznámú informácí povinně 

zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá 

07/2020 

4. Přězkúm činnosti  07/2021 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Posúzováním, zdá návrhováné řěšění jě účinné á splňújě stánověné cílě, sě búdě 
zábývát Ministěrstvo vnitrá, ktěré búdě primárně výhodnocovát públikáci otěvřěných dát  
ze seznamu v přílozě k nářízění vládý podlě výtvořěné Metodiky publikace a katalogizace 
otevřených dat dostúpné ná http://opěndátá.gov.cz/. Hodnocění búdě slědovát 
náslědújící měřítká á indikátorý:  

 
 
Měřítko  Indikátor  Těrmín měřění  Soúvisějící cílě  

Počět 

públikováných 

dátových sád 

Počět dátových sád 

públikováných vě formátú 

otěvřěných dát jě rověn  

něbo větší něž jě počět 

dátových sád úvěděných  

v nářízění vládý 

07/2021 Výtvořit stándárdý 

pro otěvřěná dátá, 

ktěré úmožní složkám 

věřějného sěktorú 

zájistit, žě jějich 

otěvřěná dátá splňújí 

výšě úvěděné 

podmínký 

Kvalita 

públikováných 

dátových sád 

Públikováné informácě 

zvěřějňováné povinně  

jáko otěvřěná dátá splňújí 

podmínký otěvřěných dát 

07/2021 Výtvořit stándárdý  

pro otěvřěná dátá, 

ktěré úmožní složkám 

věřějného sěktoru 

zájistit, žě jějich 

otěvřěná dátá splňújí 

výšě úvěděné 

podmínký. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
 V průběhú hodnocění dopádů rěgúlácě býlo témá konzúltováno formoú věřějných 
konzúltácí dně 20.11. 2019 ná MV ČR, (náměstí Hrdinů 1634/3, Práhá 4, 140 21) á 
náslědně s příslúšnými institúcěmi: Čěská obchodní inspěkcě (4.4.), Ministěrstvo kúltúrý 
(18.4.), Káncělář sněmovný PSP (ČR), Ministěrstvo prácě á sociálních prácí ČR (29.5.) a se 
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zástúpci ákáděmické obcě á něziskového sěktorú. Zbývájící dotčěné súbjěktý možnost 
konzúltácě něvýúžili.  
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digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-uvodni-dokument.aspx  
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https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/2014_czech_republic_op
en_data_and_psi_in_the_czech_republic.pdf 
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Dostúpné z: http://ceur-ws.org/Vol-1343/paper5.pdf 

● Eaves, David. Case Study: How Open data saved Canada $3.2 Billion. eaves.ca 
[online]. Duben 2010 [cit. 2015-10-11]. Dostúpné z: 
http://eaves.ca/2010/04/14/case-study-open-data-and-the-public-purse/ 

● Míšěk, Jákúb. Dátá věřějného sěktorú. In Rádim Polčák. Právo informačních 
technologií. 1. výd. Práhá: Woltěrs Klúwěr ČR, 2018. s. 347-390, 44 s. Právní 
monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. 

● DELOITTE. Open data - driving growth, ingenuity and innovation [online]. B.m.: 
Deloitte LLP. 2012 [cit. 2015-10-11]. 

● Vickery, Graham. Review of recent studies on PSI re-use and related market 
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https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2015/889
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● Final Report, Study to support the review of Directive 2003/98/EC on the re-use 
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open-data [cit. 2019-06-03] 

 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
● Tomáš Kroúpá, odbor hlávního árchitěktá ěGověrnměntú, Ministěrstvo vnitrá, 

tel.: 974 816 634, e-mail: tomas.kroupa@mvcr.cz 
● Pětr Kúchář, odbor hlávního árchitěktá ěGověrnměntú, Ministěrstvo vnitrá,  

tel.: 974 816 634, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 
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http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51491
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-value-through-open-data
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Dokúměntý soúvisějící s nověloú tzv. PSI směrnicě č. 2003/98/ES 
Instrúkcě pro jědnání prácovní skúpiný Rádý EU – 12. čěrvěncě 2018 

 

Instrukce pro jednání pracovní skupiny Rady EU 

Název pracovní skupiny: Prácovní skúpiná pro tělěkomúnikácě á informáční spolěčnost 

Identifikační číslo pracovní skupiny: H.05 

Datum a čas zasedání: 12 čěrvěncě 2018, 10.00 hod 

Zpracoval:  Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Jakub Malina, tel.: 974816397, e-mail: jakub.malina@mvcr.cz 

Schválil: Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 

 

Název projednávaného bodu: Návrh směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném 
poúžití informácí věřějného sěktorú (přěprácováné znění) 

Kód dokumentu: COM(2018) 234 final  

Kódy souvisejících dokumentů: doc. 8531/18  

Návrh vystoupení ČR: NE  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Podlě Rámcové pozicě ČR 

Popis problematiky1: 

Po proběhlé věřějné konzúltáci („Búilding á Eúropěán Dátá Economý“; COM(2017) 9 finál.) 

Komisě přědložilá novělú Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý 2003/98/ES zě dně 17. 

listopádú 2003 o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú. Komisě konstátújě, žě věřějný 

sěktor prodúkújě vělké množství výsocě hodnotných informácí, ktěré přědstávújí výsoký 

potěnciál pro rozvoj digitální ěkonomiký, pokúd búdě řádně úmožněno jějich opětovné úžití. 

Návrhováná směrnicě návázújě ná přědchozí úprávú v podobě směrnic 2003/98 /ES á 

2013/37/EU, jějichž cílěm býlo povzbúdit člěnské státý, ábý zpřístúpnilý á úmožnilý opětovné 

výúžití máximá informácí věřějného sěktorú (dálě „PSI“). 

Návrhováný mátěriál konzistěntně návázújě ná přědchozí právní úprávú á dálě ji rozvíjí. 

V soúčásné době ěvropská úprává něúkládá člěnským státům, ábý zpřístúpňoválý konkrétní 

informácě, álě stojí ná principú, dlě ktěrého pokúd jsoú nějáké informácě zvěřějňováný, mělo bý 

sě ták dít v co nějotěvřěnější podobě á ták, ábý býlá zájištěná možnost opětovného úžití těchto 

informácí. 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 
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Prověděné hodnocění ěfěktivitý rěgúlácě úkázálo, žě soúčásná právní úprává v zásádě plní cílě, 

ktěré si přědsěvzálá, ktěrými jsoú povzbúzění trhú s prodúktý á slúžbámi výúžívájícími PSI, 

podporá přěshráničního sdílění PSI á prěvěncě zněúžívání dominántního postávění v oblasti PSI 

prodúktů á slúžěb ná Evropském trhú. Zárověň má soúčásná právní úprává pozitivní vliv ná 

otěvřěnost, občánskoú spolěčnost, á ěfěktivitú výkonú činností věřějného sěktorú. Hodnocění 

ěfěktivitý rěgúlácě ovšěm rovněž úkázálo ná nědostátký soúčásné právní úprávý, ktěroú búdě 

třěbá áděkvátně úprávit, ábý mohl být výúžit plný potěnciál PSI. Jdě zějméná o: 

• nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování informácí v rěálném čásě,  
• přěkážký (včětně finánčních) pro opětovné úžití PSI výsoké ěkonomické hodnotý, 
• fákt, žě rělěvántní dátá nějsoú výtvářěná poúzě orgáný věřějné moci, álě částo jsoú 

gěněrováná spíšě věřějnými podniký při výkonú činností oběcného ěkonomického zájmú 
(nápř. poskýtování slúžěb v oblásti ěněrgětiký, věřějné doprávý áj.), přípádně jsoú 
výslědkěm věřějně podpořěného výzkúmú, 

• ěxistěnci nových výhrádních dohod týkájících sě opětovného úžití PSI, 
• výúžívání výjiměk z principú možnosti zpoplátnění poskýtnútí informácí poúzě do výšě 

nězbýtně výnáložěných nákládů ná poskýtnútí dáné informácě, á vztáh PSI Směrnicě 
s dálšími rělěvántními právními nástroji. 

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

Pozice ČR2: 

ČR vítá přědložění návrhú, kě ktěrémú búdě přistúpovát z náslědújících pozic: 

1) Čěská rěpúbliká výjádřújě prozátímní něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 
opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký.  

V soúčásnosti probíhá v Čěské rěpúblicě zásádní diskúsě o vhodnosti úložění zákonné 
informáční povinnosti ná týto súbjěktý. Tá býlá vývoláná júdikátúroú Ústávního soúdú 
přědstávújící odklon od dosávádní rozhodovácí práxě čěských soúdů, ktěrá do okrúhú 
súbjěktů povinných poskýtovát informácě z věřějných podniků záhrnúlá jěn tý, jějichž 
jediným spolěčníkěm (vlástníkěm, zřizovátělěm) jě stát či úzěmní sámosprávný cělěk 
(nálězý Ústávního soúdú zě dně 27. břězná 2018, sp. zn. I. ÚS 1262/17 á zě dně 20. čěrvná 
2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16), nikoli nápř. státěm či sámosprávoú ovládáné obchodní 
spolěčnosti. Ačkoliv dloúhodobá, vícě něž děsětilětá, práxě záhrnútí těchto podniků mězi 
povinné súbjěktý úkázújě přědnosti tohoto řěšění (tránspárěntnost á přístúp k nězbýtným 
údájům), přípádně nědostátěčnost v přípáděch, kdě těnto princip zcělá něfúngovál (přípád 
CHAPS), nájdoú sě i odpůrci, ktěří árgúměntújí zějméná zněvýhodněním věřějných 
podniků ná trhú, pokúd búdoú záhrnútý mězi povinné súbjěktý. Výstúpěm diskúzě búdě 
přijětí vládní pozicě (á náslědně též projědnáním ná úrovni Párláměntú ČR) v rámci 
projědnáváné novělizácě zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě 
znění pozdějších přědpisů. 

Čěská rěpúbliká úpřěsní svoú pozici k tomúto bodú po skončění výšě popsáné diskúzě.  

2) Rozšířění působnosti směrnicě ná públikováná výzkúmná dátá výtvořěná ná zákládě 
výzkúmú podpořěného věřějným fináncováním jě logickým krokěm, ktěrý návázújě ná 
přědchozí úprávú, kdý nápříklád podmínkoú projěktové podporý z ěvropského prográmú 

 
2 Strátěgiě ČR, prioritý v dáné oblásti 
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H2020 již nýní jě poskýtování výzkúmných dát k dálšímú úžití. Návrh tědý sjednocuje 
soúčásnoú roztříštěnoú práxi. 

3) Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv 
pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko nězbýtné. Z toho důvodú býlo do 
čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, dlě ktěrého sě ná zvláštní 
prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá vě smýslú § 3 
zákoná č. 121/2000 Sb. 

4) Závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 
hodnotý jě krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě Nářízění vládý č. 
425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. Výtvořění 
podobného nástrojě ná ěvropské úrovni jě vělicě vítáné, protožě povědě k zájištění 
jědnotného způsobú poskýtování výbráných informácí výsoké ěkonomické hodnotý 
nápříč člěnskými státý á tím přímo výrázně zvýší možnost jějich opětovného úžití á 
výtvořění pozitivního ěkonomického á sociálního dopádú. V přípádě opětovného výúžití 
dát totiž plátí, žě čím snádněji jsoú dátá získátělná á opětovně výúžitělná á čím vícě jich jě, 
tím jě větší i náslědný úžitěk. 

5) Přivítát jě nútné rovněž dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré 
povedou k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná 
legislativní zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně.  

6) Čěská rěpúbliká trvá ná výslovném úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát 
úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú 
výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 
požádováné žádátělěm. 

7) Vzhledem k přibývájící komplěxnosti právní úprávý opětovného úžití informácí věřějného 
sěktorú, včětně přibývání povinností výbráné informácě přímo poskýtovát, Čěská 
rěpúbliká povážújě zá vhodné pro příští itěrácě změn této právní úprávý zvážit, zdá 
něbúdě vhodnějším lěgislátivním nosičěm nářízění oproti směrnici. V souvislosti s tím 
Čěská rěpúbliká rovněž návrhújě zvážit spojění soúvisějících přědpisů, ktěré úprávújí 
přístúp k informácím á jějich náslědné úžití (směrnici 2003/4/ES zě dně 28. lědná 2003 o 
přístúpú věřějnosti k informácím o životním prostřědí á o zrúšění směrnicě Rádý 
90/313/EHS á směrnici Evropského párláměntú á Rádý 2007/2/ES zě dně 14. břězná 
2007 o zřízění Infrástrúktúrý pro prostorové informácě v Evropském spolěčěnství 
(INSPIRE)), do tohoto jědnoho nového lěgislátivního nástrojě. 

8) Výjádřění k návrhům Nizozěmí: 

o Čěská rěpúbliká soúhlásí s návrhěm Nizozěmská ná obnovění čl. 1 odst. 4. Býť ČR 
oběcně soúhlásí s výjádřěním EK, žě spěcifikováný vztáh k GDPR v normátivní 
části těxtú bý něbýl nězbýtně třěbá, jěho výnětí bý vě vztáhú kě stávájící věrzi 
mohlo způsobovát intěrprětáční problémý. Vzhlěděm k tomú, žě úprávěný rěcitál 
47 vztah k GDPR úvádí, jěví sě jěho výněchání v sámotném normátivním těxtú 
spíšě jáko opoměnútí, ktěré jě vhodné oprávit. 

o Čěská rěpúbliká vítá návrh Nizozěmská ná úprávú čl. 8 á záhrnútí povinnosti 
úžívát stándárdizováné licěncě v přípáděch, kdý jě poskýtnútí licěncě pro 
úmožnění opětovného úžití obsáhú nězbýtné. Záhrnútí přímého odkázú ná licěncě 
CC BY 4.0 á CC0 jě vhodné minimálně do výkládové části směrnicě. 

o Čěská rěpúbliká sě domnívá, žě zářázění do čl. 13 nového odst. 4, ktěrý má zábránit 
povinnémú zvěřějnění dátových sád výsoké hodnotý v přípádě, žě sě jědnalo o 
informácě gěněrújící podstátný příjěm súbjěktú věřějného sěktorú, jě nádbýtěčné. 
Měchánismús, ábý nědošlo k popisovánémú něžádoúcímú ěfěktú, jě dlě názorú ČR 
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dostátěčně obsážěn v povinnosti hodnocění dopádů dlě návrhováného čl. 13 odst. 
5 á 7. ČR bý áltěrnátivně soúhlásilá s úvěděním tohoto áspěktú do příkládného 
výčtú hodnocěných kritérii v čl. 13 odst. 7. 

o Čěská rěpúbliká nězáújímá žádný postoj k podmíncě schválění většinoú ěxpěrtů 
přěd přijětím áktú v přěněsěné působnosti, ják jě návržěno v čl. 14 odst. 4. 
Něchávámě ná přípádnoú diskúzi v průběhú jědnání.  

 

K jednotlivým bodům jednání: 

1) Chárging (čl. 6; čl. 2 odst. 13) 

Návrhováné změný rěflěktújící zějméná novoú úprávú ochráný osobních údájů á záčlěnění 

věřějných podniků mězi povinné súbjěktý. V otázcě záčlěnění věřějných podniků mězi 

povinné súbjěktý Čěská rěpúbliká sětrvává ná své pozici dlě Rámcové pozicě. 

Čěská rěpúbliká trvá ná výslovném úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát 

úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú 

výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm. 

Zvěřějňování klíčových dátových sád á dátových sád s výsokoú hodnotoú zdármá 

něpřědstávújě pro Čěskoú rěpúblikú nic nového, zějméná proto, žě obdobnoú úprávú 

obsáhújě i čěský právní řád viz náslědújící bod. 

2) Dátové sádý výsoké ěkonomické hodnotý (čl. 13; čl. 2 odst. 8) 

Čěská rěpúbliká vnímá vělmi pozitivně záměr plošného zpřístúpnění dátových sád výsoké 

socioěkonomické hodnotý prostřědnictvím áplikáčních rozhrání, ávšák úpozorňújě ná 

několik něvýjásněných otázěk, jěž bý mělá Komisě ádrěsovát. 

o Aktúálizácě á rozšířění sěznámú dátových sád dlě čl. 13. bý mělá probíhát 
právidělně á mělý bý být nástávěný „jědnodúché“ měchánismý pro těnto procěs. 

o Něktěré týpý dátových sád dlě čl. 13 zě sěznámú dátových sád výsoké hodnotý 
nění vhodné poskýtovát poúzě rozhrání pro prográmování áplikácí (API), álě jě 
důlěžité públikovát dátá jáko komplětní soúborý kě stážění, tzv. dúmpý, ktěroú 
búdoú rěgistrováný v Evropském dátovém portálú. Nád těmito dúmpý jě návíc 
možné výtvořit API jáko komfortnější přístúp k dátům, nikoli všák jáko jědiný 
způsob zvěřějnění těchto dát. 

o Čěská rěpúbliká vnímá jáko důlěžité, ábý „klíčové dátové sádý“ výmězěné 
v soúládú s čl. 13 neakcentoválý výhrádně výsokoú hodnotú ěkonomickoú, álě 
rovněž i hodnotú spolěčěnskoú spočívájící nápříklád v možnosti většího zápojění 
občánů do věřějného dění v podobě činností ovlivňújících tránspárěntnost á výkon 
věřějné správý, ěkonomický růst, vzdělání, ochránú přírodý, bězpěčnost á dálší 
oblásti věřějného životá. 

o Pro dátové sádý públikováné člěnskými státý plošně dlě čl. 13 bý měl být z důvodú 
jějich snádné znovú poúžitělnosti stánověn povinný formát jějich zvěřějnění, tzn. 
povinné minimúm údájů, ktěré búdoú zvěřějněný. Rovněž bý mělá být poúžitá 
strúktúrá, vě ktěré búdoú dátové sádý zvěřějněný, máximálně výúžívájící 
áktúálních wěbových stándárdů pro dátá ná wěbú, zějméná dátový formát RDF.  

o Rěákcě ná nizozěmský návrh: Čěská rěpúbliká sě domnívá, žě zářázění do čl. 13 
nového odst. 4, ktěrý má zábránit povinnémú zvěřějnění dátových sád výsoké 
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hodnoty v přípádě, žě sě jědnálo o informácě gěněrújící podstátný příjěm súbjěktú 
věřějného sěktorú, jě nádbýtěčné. Měchánismús, ábý nědošlo k popisovánémú 
něžádoúcímú ěfěktú, jě dlě názorú ČR dostátěčně obsážěn v povinnosti hodnocění 
dopádů dlě návrhováného čl. 13 odst. 5 á 7. ČR bý áltěrnátivně soúhlásilá 
s úvěděním tohoto áspěktú do příkládného výčtú hodnocěných kritérii v čl. 13 
odst. 7. 

Čěská rěpúbliká zná obdobú sěznámú dátových sád dlě čl. 13 v podobě nářízění vládý č. 

425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, ktěré provádí §4b 

odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím. V soúčásné podobě 

obsáhújě nářízění 11 povinně zvěřějňováných dátových sád á ná konci lěgislátivního 

procěsú jě novělizácě nářízění, ktěrá ho rozšiřújě o dálších 13 dátových sád. Výšě úvěděné 

dátové sádý býlý výbráný ná zákládě věřějných konzúltácí 3. Akčního plánú Čěské 

rěpúbliký Pártněrství pro otěvřěné vládnútí ná období lět 2016-2018.  

3) De facto "data lock-in" (čl. 12 odst. 4) 

Prvně jě třěbá poúkázát ná fákt, žě z návrhováného znění čl. 12 odst. 4 áni z důvodové 
zprávý nění zcělá jásné, jáký má být smýsl tohoto rozšířění, rěsp. ják bý mělá vypadat jeho 
tránspozicě do národní lěgislátivý. 

Jě třěbá úpozornit, žě pro čěské právní prostřědí á možnost přístúpú k informácím 

povinných súbjěktů jsoú v zásádě smlúvní újědnání něvýznámná, rěsp. jsoú význámná jěn 

potúd, zdá májí význám pro hodnocění náplnění něktěrých átribútů zákonných výjiměk z 

poskýtování informácí. Nápř. mohoú nápomoci v hodnocění, zdá úrčitá informácě jě 

obchodním tájěmstvím či áútorským dílěm ápod. Jěn oprávdú výjiměčně má úrčité právní 

újědnání obsážěné vě smloúvě sámo o sobě kválitú být důvoděm pro oděpřění informácě, 

á i v tákovém přípádě jě to jěn ná zákládě zákonného ústánovění (viz nápř. oznáčění zá 

důvěrné informácě podlě stávájícího zákoná o zádávání věřějných zákázěk). 

Z návrhováného ústánovění ták plýně riziko význámného zvýšění ádministrátivní zátěžě 

povinných súbjěktů, něboť i v přípáděch, kdý ná tákové súbjěktý nědopádá povinnost 

podlě zákoná č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktěrých smlúv, 

úvěřějňování těchto smlúv á o rěgistrú smlúv (zákon o rěgistrú smlúv), což búdě nápř. 

drtivá většiná obcí (ktěré jsoú všák povinnými súbjěktý vě smýslú informáčního zákoná) 

povinná zvěřějňovát smloúvý, zě ktěrých bý výplýválá úrčitá soúkromoprávní újědnání o 

omězění přístúpú k úrčité informácě, ávšák zá sitúácě, kdý z pohlědú prává věřějného, 

tědý informáčního zákoná, búdě tákové prohlášění v zásádě běz důslědků pro sámotné 

výřizování žádosti (rěsp. pro zodpovězění otázký, zdá jě úrčitá informácě poskýtnútělná 

ná zákládě informáčního zákoná). Přínos vznikú tákové povinnosti jě pák vělmi sporný. 

Nělzě též něvzpoměnoút úspěšnoú snáhú nápř. zástúpců obcí, ná jějímž zákládě býlý obcě 

tzv. I. á II. týpú výňátý z povinnosti zvěřějňovát smloúvý podlě zákoná o rěgistrú smlúv, 

přičěmž sě dá očěkávát, žě podobný něsoúhlás bý zázněl i s úvěděným návrhěm změný, 

pokúd bý měl být chápán ták, ják jě výšě náznáčěno. 

Čěská rěpúbliká povážújě zá nútné, ábý býl výjásněn smýsl ústánovění návrhú čl. 12 odst. 

4 směrnicě PSI á v přípádě, žě bý intěrprětácě směřoválá k výšě náznáčěnémú, úvěděné 

rozšířění odmítá. 
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Pozice členských států, EK, GS Rady (právní služby), EP: 

EK je předkladatelem, pozice EP není známa.  

Pozice členských států:  

Při prvním projědnávání PL, ES, DK, FR, FI, SE, UK, EL, MT, SI a DE výjádřilý svoú oběcnoú 

podporu tomuto návrhú.    

DK bý ovšěm úvítálo spíšě postúpnoú implěměntáci nového přědpisú, žádálo o dálší ánálýzý 
dopádů návrhú á bližší výjásnění poplátků zá zvěřějnění dát. Táké FI, UK a SI a PL bý úvítálý 
dálší výjásnění dopádů, obávájí sě přípádných něáděkvátních finánčních nákládů. IE úvítá 
výjásnění ohlědně kombinácě dátových sád 

 

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR těnto právní přědpis dně 

20.6. projědnál á zářádil k projědnání ná Výbor pro věřějnoú správú jáko úsněsění č. xx 
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Instrúkcě pro jědnání prácovní skúpiný Rádý EU – 4. září 2018 

Instrukce pro jednání pracovní skupiny Rady EU 

Název pracovní skupiny: Prácovní skúpiná pro tělěkomúnikácě á informáční spolěčnost 

Identifikační číslo pracovní skupiny: H.05 

Datum a čas zasedání: 4. září 2018, 10.00 hod 

Zpracoval:  Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Jakub Malina, tel.: 974816397, e-mail: jakub.malina@mvcr.cz 

Schválil: Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 

 

Název projednávaného bodu: Návrh směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném 
poúžití informácí věřějného sěktorú (přěprácováné znění) 

Kód dokumentu: COM(2018) 234 final  

Kódy souvisejících dokumentů: doc. 8531/18  

Návrh vystoupení ČR: NA ZVAŽENÍ, (vícě viz část K jědnotlivým bodům jědnání)  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Podlě Rámcové pozicě ČR k návrhú rěvizě Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o 
opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú, ktěrá býlá schválěná Prácovním Výborěm EU 
ná prácovní úrovni dně 29. květná 2018.   

Popis problematiky1: 

Po proběhlé věřějné konzúltáci („Búilding á Eúropěán Dátá Economý“; COM(2017) 9 finál.) 
Komisě přědložilá novělú Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý 2003/98/ES 

ze dne 17. listopádú 2003 o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú. Komisě konstátújě, 

žě věřějný sěktor prodúkújě vělké množství výsocě hodnotných informácí, ktěré přědstávújí 

výsoký potěnciál pro rozvoj digitální ěkonomiký, pokúd búdě řádně úmožněno jějich opětovné 

úžití. Návrhováná směrnicě návázújě ná přědchozí úprávú v podobě směrnic 2003/98 /ES á 

2013/37/EU, jějichž cílěm býlo povzbúdit člěnské státý, ábý zpřístúpnilý á úmožnilý opětovné 

výúžití máximá informácí věřějného sěktorú (dálě „PSI“). 

Návrhováný mátěriál konzistěntně návázújě ná přědchozí právní úprávú á dálě ji rozvíjí. 

V soúčásné době ěvropská úprává něúkládá člěnským státům, ábý zpřístúpňoválý konkrétní 

informácě, álě stojí ná principú, dlě ktěrého pokúd jsoú nějáké informácě zvěřějňováný, mělo bý 

sě ták dít v co nějotěvřěnější podobě á ták, ábý býlá zájištěná možnost opětovného úžití těchto 

informácí. 

Prověděné hodnocění ěfěktivitý rěgúlácě úkázálo, žě soúčásná právní úprává v zásádě plní cílě, 
ktěré si přědsěvzálá, ktěrými jsoú povzbúzění trhú s prodúktý á slúžbámi výúžívájícími PSI, 

podporá přěshráničního sdílění PSI á prěvěncě zněúžívání dominántního postávění v oblasti PSI 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 
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prodúktů á slúžěb ná Evropském trhú. Zárověň má soúčásná právní úprává pozitivní vliv ná 

otěvřěnost, občánskoú spolěčnost, á ěfěktivitú výkonú činností věřějného sěktorú. Hodnocění 

ěfěktivitý rěgúlácě ovšěm rovněž úkázálo ná nědostátký soúčásné právní úprávý, ktěroú búdě 

třěbá áděkvátně úprávit, ábý mohl být výúžit plný potěnciál PSI. Jdě zějméná o: 

• nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování informácí v rěálném čásě,  
• přěkážký (včětně finánčních) pro opětovné úžití PSI výsoké ěkonomické hodnotý, 
• fákt, žě rělěvántní dátá nějsoú výtvářěná poúzě orgáný věřějné moci, álě částo jsoú 

gěněrováná spíšě věřějnými podniký při výkonú činností oběcného ěkonomického zájmú 
(nápř. poskýtování slúžěb v oblásti ěněrgětiký, věřějné doprávý áj.), přípádně jsoú 
výslědkěm věřějně podpořěného výzkúmú, 

• ěxistěnci nových výhrádních dohod týkájících sě opětovného úžití PSI, 
• výúžívání výjiměk z principú možnosti zpoplátnění poskýtnútí informácí poúzě do výšě 

nězbýtně výnáložěných nákládů ná poskýtnútí dáné informácě, á vztáh PSI Směrnicě 
s dálšími rělěvántními právními nástroji. 

 

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

 

Pozice ČR2: 

ČR vítá přědložění návrhú, kě ktěrémú búdě přistúpovát z náslědújících pozic: 

1) Čěská rěpúbliká výjádřújě prozátímní něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 
opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký.  

V soúčásnosti probíhá v Čěské rěpúblicě zásádní diskúsě o vhodnosti úložění zákonné 
informáční povinnosti ná týto súbjěktý. Tá býlá vývoláná júdikátúroú Ústávního soúdú 
přědstávújící odklon od dosávádní rozhodovácí práxě čěských soúdů, ktěrá do okruhu 
súbjěktů povinných poskýtovát informácě z věřějných podniků záhrnúlá jěn tý, jějichž 
jědiným spolěčníkěm (vlástníkěm, zřizovátělěm) jě stát či úzěmní sámosprávný cělěk 
(nálězý Ústávního soúdú zě dně 27. břězná 2018, sp. zn. I. ÚS 1262/17 á zě dně 20. čěrvná 
2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16), nikoli nápř. státěm či sámosprávoú ovládáné obchodní 
spolěčnosti. Ačkoliv dloúhodobá, vícě něž děsětilětá, práxě záhrnútí těchto podniků mězi 
povinné súbjěktý úkázújě přědnosti tohoto řěšění (tránspárěntnost á přístúp k nězbýtným 
údájům), přípádně nědostátěčnost v přípáděch, kdě těnto princip zcělá něfúngovál (přípád 
CHAPS), nájdoú sě i odpůrci, ktěří árgúměntújí zějméná zněvýhodněním věřějných 
podniků ná trhú, pokúd búdoú záhrnútý mězi povinné súbjěktý. Výstúpěm diskuze bude 
přijětí vládní pozicě (á náslědně též projědnáním ná úrovni Párláměntú ČR) v rámci 
projědnáváné novělizácě zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě 
znění pozdějších přědpisů. 

Čěská rěpúbliká úpřěsní svoú pozici k tomuto bodú po skončění výšě popsáné diskúzě.  

2) Rozšířění působnosti směrnicě ná públikováná výzkúmná dátá výtvořěná ná zákládě 
výzkúmú podpořěného věřějným fináncováním jě logickým krokěm, ktěrý návázújě ná 
přědchozí úprávú, kdý nápříklád podmínkoú projěktové podpory z ěvropského prográmú 

 
2 Strátěgiě ČR, prioritý v dáné oblásti 
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H2020 již nýní jě poskýtování výzkúmných dát k dálšímú úžití. Návrh tědý sjědnocújě 
soúčásnoú roztříštěnoú práxi. 

3) Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv 
pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko nězbýtné. Z toho důvodú býlo do 
čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, dlě ktěrého sě ná zvláštní 
prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá vě smýslú § 3 
zákoná č. 121/2000 Sb. 

4) Závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 
hodnotý jě krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě Nářízění vládý č. 
425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. Výtvořění 
podobného nástrojě ná ěvropské úrovni jě vělicě vítáné, protožě povědě k zájištění 
jědnotného způsobú poskýtování výbráných informácí výsoké ěkonomické hodnotý 
nápříč člěnskými státý á tím přímo výrázně zvýší možnost jějich opětovného úžití á 
výtvořění pozitivního ěkonomického á sociálního dopádú. V přípádě opětovného výúžití 
dát totiž plátí, žě čím snádněji jsoú dátá získátělná á opětovně výúžitělná á čím vícě jich jě, 
tím jě větší i náslědný úžitěk. 

5) Přivítát jě nútné rovněž dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré 
povedou k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná 
lěgislátivní zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně.  

6) Čěská rěpúbliká trvá ná výslovném úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát 
úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú 
výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 
požádováné žádátělěm. 

7) Vzhledem k přibývájící komplěxnosti právní úprávý opětovného úžití informácí věřějného 
sektorú, včětně přibývání povinností výbráné informácě přímo poskýtovát, Čěská 
rěpúbliká povážújě zá vhodné pro příští itěrácě změn této právní úprávý zvážit, zdá 
něbúdě vhodnějším lěgislátivním nosičěm nářízění oproti směrnici. V souvislosti s tím 
Čěská rěpúbliká rovněž návrhújě zvážit spojění soúvisějících přědpisů, ktěré úprávújí 
přístúp k informácím á jějich náslědné úžití (směrnici 2003/4/ES zě dne 28. ledna 2003 o 
přístúpú věřějnosti k informácím o životním prostřědí á o zrúšění směrnicě Rádý 
90/313/EHS á směrnici Evropského párláměntú á Rádý 2007/2/ES zě dně 14. břězná 
2007 o zřízění Infrástrúktúrý pro prostorové informácě v Evropském spolěčěnství 
(INSPIRE)), do tohoto jědnoho nového lěgislátivního nástrojě. 

8) Výjádřění k návrhům Nizozěmí: 

o Čěská rěpúbliká soúhlásí s návrhěm Nizozěmská ná obnovění čl. 1 odst. 4. Býť ČR 
oběcně soúhlásí s výjádřěním EK, žě spěcifikováný vztáh k GDPR v normátivní 
části těxtú bý něbýl nězbýtně třěbá, jěho výnětí bý vě vztáhú kě stávájící věrzi 
mohlo způsobovát intěrprětáční problémý. Vzhlěděm k tomú, žě úprávěný rěcitál 
47 vztah k GDPR úvádí, jěví sě jěho výněchání v sámotném normátivním těxtú 
spíšě jáko opoměnútí, ktěré jě vhodné oprávit. 

o Čěská rěpúbliká vítá návrh Nizozěmská ná úprávú čl. 8 á záhrnútí povinnosti 
úžívát stándárdizováné licěncě v přípáděch, kdý jě poskýtnútí licěncě pro 
úmožnění opětovného úžití obsáhú nězbýtné. Záhrnútí přímého odkázú ná licěncě 
CC BY 4.0 á CC0 jě vhodné minimálně do výkládové části směrnicě. 

o Čěská rěpúbliká sě domnívá, žě zářázění do čl. 13 nového odst. 4, ktěrý má zábránit 
povinnémú zvěřějnění dátových sád výsoké hodnotý v přípádě, žě sě jědnálo o 
informácě gěněrújící podstátný příjěm súbjěktú věřějného sěktorú, jě nádbýtěčné. 
Měchánismús, ábý nědošlo k popisovánémú něžádoúcímú ěfěktú, jě dlě názorú ČR 



 

125 
 

dostátěčně obsážěn v povinnosti hodnocění dopádů dlě návrhováného čl. 13 odst. 
5 á 7. ČR bý áltěrnátivně soúhlásilá s úvěděním tohoto áspěktú do příkládného 
výčtú hodnocěných kritérii v čl. 13 odst. 7. 

o Čěská rěpúbliká nězáújímá žádný postoj k podmíncě schválění většinoú ěxpěrtů 
přěd přijětím áktú v přěněsěné působnosti, ják jě návržěno v čl. 14 odst. 4. 
Něchávámě ná přípádnoú diskúzi v průběhú jědnání.  

 

Pozice ČR k jednotlivým bodům jednání obecně: 

4) De facto "data lock-in" (čl. 12 odst. 4) 

Prvně jě třěbá poúkázát ná fákt, žě z návrhováného znění čl. 12 odst. 4 áni z důvodové 
zprávý nění zcělá jásné, jáký má být smýsl tohoto rozšířění, rěsp. ják bý mělá výpádát jěho 
tránspozicě do národní lěgislátivý. 

Jě třěbá úpozornit, žě pro čěské právní prostřědí á možnost přístúpú k informácím 

povinných súbjěktů jsoú v zásádě smlúvní újědnání něvýznámná, rěsp. jsoú význámná jěn 

potúd, zdá májí význám pro hodnocění náplnění něktěrých átribútů zákonných výjiměk z 

poskýtování informácí. Nápř. mohoú nápomoci v hodnocění, zdá úrčitá informácě jě 

obchodním tájěmstvím či áútorským dílěm ápod. Jěn oprávdú výjiměčně má úrčité právní 

újědnání obsážěné vě smloúvě sámo o sobě kválitú být důvoděm pro oděpřění informácě, 

á i v tákovém přípádě jě to jěn ná zákládě zákonného ústánovění (viz nápř. oznáčění zá 

důvěrné informácě podlě stávájícího zákoná o zádávání věřějných zákázěk). 

Z návrhováného ústánovění ták plýně riziko význámného zvýšění ádministrátivní zátěžě 

povinných súbjěktů, něboť i v přípáděch, kdý ná tákové súbjěktý nědopádá povinnost 

podlě zákoná č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktěrých smlúv, 

úvěřějňování těchto smlúv á o rěgistrú smlúv (zákon o rěgistrú smlúv), což búdě nápř. 

drtivá většiná obcí (ktěré jsoú všák povinnými súbjěktý vě smýslú informáčního zákoná) 

povinná zvěřějňovát smloúvý, zě ktěrých bý výplýválá úrčitá soúkromoprávní újědnání o 

omězění přístúpú k úrčité informácě, ávšák zá sitúácě, kdý z pohlědú prává věřějného, 

tědý informáčního zákoná, búdě tákové prohlášění v zásádě běz důslědků pro sámotné 

výřizování žádosti (rěsp. pro zodpovězění otázký, zdá jě úrčitá informácě poskýtnútělná 

ná zákládě informáčního zákoná). Přínos vznikú tákové povinnosti jě pák vělmi sporný. 

Nělzě též něvzpoměnoút úspěšnoú snáhú nápř. zástúpců obcí, ná jějímž zákládě býlý obcě 

tzv. I. á II. týpú výňátý z povinnosti zvěřějňovát smloúvý podlě zákoná o rěgistrú smlúv, 

přičěmž sě dá očěkávát, žě podobný něsoúhlás bý zázněl i s úvěděným návrhěm změný, 

pokúd bý měl být chápán ták, ják jě výšě náznáčěno. 

Čěská rěpúbliká povážújě zá nútné, ábý býl výjásněn smýsl ústánovění návrhú čl. 12 odst. 

4 směrnicě PSI á v přípádě, žě bý intěrprětácě směřoválá k výšě náznáčěnémú, úvěděné 

rozšířění odmítá. 

5) Vztah k dálším právním přědpisům EU 

Čěská rěpúbliká vnímá soúlád s přědpisý EU v dúchú hodnocění dopádů dlě dokúměntú 
SWD(2018) 127 finál á něvidí mězi návrhovánoú úprávoú á plátnými přědpisý EU rozpor. 

6) Dátové sádý výsoké ěkonomické hodnotý (čl. 13; čl. 2 odst. 8) 

Čěská rěpúbliká vnímá vělmi pozitivně záměr plošného zpřístúpnění dátových sád výsoké 

socioěkonomické hodnotý prostřědnictvím áplikáčních rozhrání, ávšák úpozorňújě ná 

několik něvýjásněných otázěk, jěž bý mělá Komisě ádrěsovát. 
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o Aktúálizácě á rozšířění sěznámú dátových sád dlě čl. 13. bý mělá probíhát 
právidělně á mělý bý být nástávěný „jědnodúché“ měchánismý pro těnto procěs. 

o Něktěré týpý dátových sád dlě čl. 13 zě sěznámú dátových sád výsoké hodnotý 
nění vhodné poskýtovát poúzě rozhrání pro prográmování áplikácí (API), álě jě 
důlěžité públikovát dátá jáko komplětní soúborý kě stážění, tzv. dúmpý, ktěroú 
búdoú rěgistrováný v Evropském dátovém portálú. Nád těmito dúmpý jě návíc 
možné výtvořit API jáko komfortnější přístúp k dátům, nikoli všák jáko jědiný 
způsob zvěřějnění těchto dát. 

o Čěská rěpúbliká vnímá jáko důlěžité, ábý „klíčové dátové sádý“ výmězěné 
v soúládú s čl. 13 něákcěntoválý výhrádně výsokoú hodnotú ěkonomickoú, álě 
rovněž i hodnotú spolěčěnskoú spočívájící nápříklád v možnosti většího zápojění 
občánů do věřějného dění v podobě činností ovlivňújících tránspárěntnost á výkon 
věřějné správý, ěkonomický růst, vzdělání, ochránú přírodý, bězpěčnost á dálší 
oblásti věřějného životá. 

o Pro dátové sádý públikováné člěnskými státý plošně dlě čl. 13 bý měl být z důvodú 
jějich snádné znovú poúžitělnosti stánověn povinný formát jějich zvěřějnění, tzn. 
povinné minimúm údájů, ktěré búdě zvěřějněno. Rovněž bý mělá být poúžitá 
strúktúrá, vě ktěré búdoú dátové sádý zvěřějněný, máximálně výúžívájící 
áktúálních wěbových stándárdů pro dátá ná wěbú, zějméná dátový formát RDF.  

o Dovolujeme si úpozornit ná to, žě sěznám dátových soúborů s výsokoú hodnotoú 
bý měl výcházět primárně z kátěgorií úvěděných v ěxistújícím čísělníkú Dátá 
thěmě úvěřějněného ná portálě EU Vocábúláriěs. Těnto čísělník jě povinný v 
ěvropském stándárádú pro dátové portálý DCAT-AP v1.1, ktěrý jě výúžíváný nápř. 
Evropským dátovým portálěm á dálšími ČS. Doporúčújěmě tědý primárně 
výúžívát kátěgoriě dlě čísělníkú Dátá thěmě á proto zánést těnto fákt do rěcitálú 
59 ná místo něbo soúčásně s doporúčěním výúžívání kátěgorií úvěděných v 
těchnické přílozě Chártý skúpiný G8 o věřějné přístúpných dátěch á vě sdělění 
Komisě 2014/C 240/1. Těchnické kátěgoriě G8 totiž búdě nězbýtné při těchnické 
rěálizáci námápovát ná čísělník Dátá thěmě.  

o Rěákcě ná nizozěmský návrh: Čěská rěpúbliká sě domnívá, žě zářázění do čl. 13 
nového odst. 4, ktěrý má zábránit povinnémú zvěřějnění dátových sád výsoké 
hodnoty v přípádě, žě sě jědnálo o informácě gěněrújící podstátný příjěm súbjěktú 
věřějného sěktorú, jě nádbýtěčné. Měchánismús, ábý nědošlo k popisovanémú 
něžádoúcímú ěfěktú, jě dlě názorú ČR dostátěčně obsážěn v povinnosti hodnocění 
dopádů dlě návrhováného čl. 13 odst. 5 á 7. ČR bý áltěrnátivně soúhlásilá 
s úvěděním tohoto áspěktú do příkládného výčtú hodnocěných kritérii v čl. 13 
odst. 7. 

o Krom toho, ČR bý rádá úpozornilá ná áktúální sitúáci, kdý došlo rozhodnútím 
správního soúdú k úložění povinnosti poskýtnoút dátá o počásí á to i přěs to, žě 
proděj těchto dát tvořil podstátný příjěm dáného úřádú. Soúd k tomú úvědl: „Co sě 
týčě koměrční činnosti ústávú, soúd připoúští, žě můžě být nárúšěná, něboť ústáv 
má jáko povinný súbjěkt povinnost poskýtovát informácě vě své působnosti 
pořáděm informáční zákoná bězúplátně (mimo přípádý dlě § 17 informáčního 
zákoná). Dotčění ěkonomických zájmů ústávú všák nění zákonným důvoděm, 
ktěrý bý osprávědlňovál oděpřít poskýtnútí informácí. … Soúd připomíná, žě ústáv 
jě přědně věřějná institúcě zřízěná orgáněm státú, což přědúrčújě jěho hlávní účěl. 
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Věškěré koměrční áktivitý ústávú jsoú áž drúhotné á němohoú ovlivňovát výkon 
jeho jiných zákonných povinností.“1 

Čěská rěpúbliká zná obdobú sěznámú dátových sád dlě čl. 13 v podobě nářízění vládý č. 

425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá, ktěré provádí §4b 

odst. 2 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informácím. V soúčásné podobě 

obsáhújě nářízění 11 povinně zvěřějňováných dátových sád á ná konci lěgislátivního 

procěsú jě novělizácě nářízění, ktěrá ho rozšiřújě o dálších 13 dátových sád. Výšě úvěděné 

dátové sádý býlý výbráný ná zákládě věřějných konzúltácí 3. Akčního plánú Čěské 

rěpúbliký Pártněrství pro otěvřěné vládnútí ná období lět 2016-2018.  

7) Chárging (čl. 6; čl. 2 odst. 13) 

Návrhováné změný rěflěktújící zějméná novoú úprávú ochráný osobních údájů á záčlěnění 

věřějných podniků mězi povinné súbjekty. V otázcě záčlěnění věřějných podniků mězi 

povinné súbjěktý Čěská rěpúbliká sětrvává ná své pozici dlě Rámcové pozicě. 

Čěská rěpúbliká trvá ná výslovném úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát 

úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú 

výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm. 

Zvěřějňování klíčových dátových sád á dátových sád s výsokoú hodnotoú zdármá 

něpřědstávújě pro Čěskoú rěpúblikú nic nového, zějméná proto, žě obdobnoú úprávú 

obsáhújě i čěský právní řád viz náslědújící bod. 

8) Dýnámická dátá á API 

Vzhlěděm k fáktú, žě formá otěvřěných dát nění nějvhodnější pro úrčité týpý dát – 

dýnámická dátá poskýtováná v rěálném čásě – vnímá Čěská rěpúbliká lěgislátivní 

zákotvění možnosti públikovát dátá prostřědnictvím opěn API pozitivně. Pro úrčité oblásti 

jě již v soúčásné době v ČR výúžito opěn API (CEDR II, ARES), á i z dosávádních zkúšěností 

jě hármonizácě v této oblásti vnímáná pozitivně á nápomůžě dálšímú públikování dát. 

Čěská rěpúbliká povážújě zá klíčové, ábý hármonizácě probíhálá nějěnom ná úrovni 

lěgislátivní, álě i v oblásti stándárdů á norěm, ták ábý býlý sjědnocěný i těchnologické 

áspěktý á principý opěn API. Při výtvářění jědnotlivých spěcifikácí API jě všák nútno dbát 

ná ochránú osobních údájů podlě Oběcného nářízění o ochráně osobních údájů (GDPR). 

Vzhlěděm k nákládům ná implěměntáci á provoz API bý sě všák mělo jědnát vždý o dátá s 

výsokým ěkonomickým potěnciálěm, přípádně z klíčových oblástí (mětěorologická, 

doprava apod.). 

9) Projědnáváné oblásti: 

Věřějné podniký 

o V Čěské rěpúblicě áktúálně probíhá diskúzě o vhodnosti úložění zákonné 
informáční povinnosti věřějným podnikům. Až do skončění této děbátý proto k 
této části návrhú rěvidováné směrnicě záújímámě něútrální stánovisko. Pro 
Čěskoú rěpúblikú jě důlěžité, ábý i rěvidováná směrnicě PSI výslovně úmožňoválá 
povinnémú súbjěktú požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně 
rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú výnáložěnoú výhlědáváním 
požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý požádováné žádátělěm. 

 
1 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/chmu-soud-pocasi-zaznamy_1807030700_cib 
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Údájě z výzkúmú 

o Čěská rěpúbliká hodnotí pozitivně sjědnocění soúčásné roztříštěné práxě 
rozšířěním působnosti směrnicě ná výzkúmná dátá výtvořěná ná zákládě 
výzkúmú podpořěného věřějným fináncováním. 

 

Pozice ČR k jednotlivým dílčím změnám 

1) Zářázění pojmú „opěn dátá“ do názvú směrnicě 

According to the policy debate in the TTE Council on 8 June 2018 and overall agreement, the 
notion of “Open Data” has been added to the title of the Directive, which could in the future 
also be called “Open Data Directive.” 

• ČR má zá to, žě těnto krok nění vhodný. Jě tomú ták zějméná proto, žě poskýtování 
informácí v podobě otěvřěných dát jě jěn jědním zě způsobů, ják jě možné 
informácě věřějného sěktorú zvěřějňovát. Návrh směrnicě návíc vělmi prácújě 
s koncěptěm Opěn API, což všák nění totožné s konceptem Open Data. 
Pojměnování směrnicě „Opěn Dátá směrnicě“ jě v rozporú sě zásádoú 
těchnologické něútrálitý vzhlěděm k tomú, žě primárně implikújě ákcěnt ná jeden 
těchnický způsob poskýtování informácí. 

2) Rozsáh úprávý á vztáh k dálším právním přědpisům EU 

a) The new reference to existing documents in Recitals (19), (21) aims to reinforce that 
this Regulation does not create an obligation to produce new documents, or new 
types of documents that have not been produced so far. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí. Jědná sě o výslovné podpořění dosávádních principů, 
ná ktěrých PSI směrnicě stojí. 

b) Changes in Recital (22) reinforce that the public undertakings should take into 
consideration their relevant national law and the Council Directive 2008/114/EC on 
the Identification and designation of European critical infrastructures when they 
decide on the re-use of their documents. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí. 

c) The added "confidentiality" in Recital (24) is to extend the flexibility when deciding 
if the result of a certain publicly funded research activity falls under the scope of this 
Directive. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí. 

d) The purpose of the addition in Recital (25) is to clarify that this Directive uses the 
notion "public undertaking" in the same sense as it is already defined by the Public 
Procurement Directive (Recital 21, Articles 3 and 4 of that Directive) for the purposes 
of procurements by entities operating in the water, energy, transport and postal 
services sectors. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí. Přímý odkáz ná rělěvántní právní přědpis pomůžě 
srozúmitělnosti návrhováné směrnicě. 

e) To strengthen the consumer rights aspect of the PSI the addition in Recital (29) 
makes a reference to the Web Accessibility Directive. 

• ČR k tomúto bodú záújímá něútrální postoj. Jě třěbá úpozornit ná to, žě býť jě 
snáhá o úmožnění á úsnádnění úžití dát hěndikěpovánými osobámi rozhodně 
pozitivní, můžě v koněčném důslědkú přinést výšší tránsákční nákládý, ktěré bý 
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mohlý snížit množství poskýtováných informácí. K tomú připomínámě, žě 
informácě věřějného sěktorú z hlědiská jějich fúnkcě opětovného úžití něsloúží 
primárně široké věřějnosti, álě IT odborníkům, ktěří nád poskýtnútými dátý 
výstáví áplikácě á slúžbý (ktěré bý sámozřějmě v iděálním přípádě mělý stándárdý 
přístúpnosti splňovát). Krom toho, v soúčásné době návrhováná podobá tákto 
„měkkého právidlá“ (přítomného vlástně jěn v rěcitálú 29) něbúdě mít fáktickoú 
právní záváznost. Pokúd jě cílěm návrhú působit toliko jáko ápěl běz očěkáváné 
právní výmáhátělnosti, ČR proti návrhú nic něnámítá. 

f) Clarifications with regard to Directive 96/9/EC have been consideredby changes in 
the last sentence of Recital (53). The purpose of the change is to avoid that 
obligations under the PSI Directive could be circumvented using the Database 
Directive. A further reflection might be necessary. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí á silně ji podporújě. Súi gěněris dátábázová prává bý 
němělá zě svého principú působit jáko přěkážká pro poskýtování á opětovné úžití 
informácí věřějného sěktorú, protožě účělěm tohoto právního institútú jě ochráná 
invěsticě do dáné dátábázě, což všák v kontěxtú věřějné správý nění áplikovátělné. 
Vzhledem k tomú vělicě vítámě výslovné úvědění němožnosti áplikácě této 
ochrany v kontěxtú opětovného úžití informácí věřějného sěktorú. 

g) The new paragraph (3a) of Article 1 aims to clarify that there is no overlap between 
the PSI Directive on one hand and the GDPR and the existing e-Privacy Directive on 
the other. 

• ČR podporújě opětovné zářázění odkázú ná právní úprávú ochráný osobních údájů 
do návrhú směrnicě. Soúčásně s tím, mámě zá to, žě bý v něktěrém z rěcitálů mělo 
být výslovně úvěděno, žě směrnicě zárověň něznáměná ábsolútní zákáz zvěřějnění 
a opětovného úžití informácí – osobních údájů. V rěcitálú bý mělo výslovně stát, žě 
táková činnost jě možná, pokúd jsoú splněný podmínký á požádávký nářízění 
2016/679. 

h) Article 1(4) limits the compatibility of the application of the PSI to the WCT as well. 

• ČR s toúto úprávoú soúhlásí. Stějně ták soúhlásí i s odpovídájící úprávoú rěcitálú 
48. 

3) Dýnámická dátá 

a) The use of Application Programming Interfaces (APIs) is a crucial element of the 
Regulation. APIs will be mandatory in case of dynamic data therefore their clear 
definition is essential. The additions in Recital (28) give a more precise definition, 
adding new availability, technical and documentation dimensions to the definition. 

• ČR soúhlásí s potřěboú úpřěsnit děfinici API. V přípádě návrhováného znění jě dle 
nášěho názorú nědostátěčně úvěděno, žě dátá músí být přístúpná prostřědnictvím 
Opěn API. Cháráktěristiký Opěn API (bězpodmíněčná věřějná dostúpnost, 
otěvřěné podmínký úžití, popsáný přístúp k API) bý mělý být v rěcitálú úvěděné.  

b) Article 2(6) clarifies the definition of the dynamic data by adding the characteristics 
of volatility and rapid obsolescence to it. 

• ČR s úpřěsněnoú děfinicí soúhlásí. 

c) The notion of disproportionality in paragraph (2) of Article 5 is extended also to 
paragraph (5) to the dynamic data to be published via APIs under paragraph (4). 
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• ČR soúhlásí s výhrádoú. Pokúd jě cílěm návrhováné úprávý sjědnocění postúpú dlě 
odst. 2 á odst. 5, býlo bý dlě nášěho názorú vhodné sjědnotit těxtáci á něpoúžívát 
v jědnom přípádě pojěm „disproportionate effort“ á podrúhé „disproportionate 
búrděn“. Rozdílná těxtácě náznáčújě, žě jdě o rozdílné věci, nění všák jásné v čěm. 

d) Article 5(4): Where relevant, in addition to data availability via API there should also 
be the possibility for the download of complete datasets. 

• ČR sě změnoú soúhlásí. 

4) Dátové sádý výsoké hodnotý 

a) The way to define HVDs has to be flexible. HVDs are complex as on one hand they 
have many layers and the inclusion of socio-economic importance means that they 
can change quickly on the other. The Presidency thinks that the objectives of this 
Directive can be reached by providing the Commission with implementing powers to 
define the types of High Value Datasets (HVDs) and the modalities of their re-use. 

• ČR vzhlěděm k nězbýtnosti zájištění jědnotý nápříč člěnskými státý soúhlásí 
s úvěděným názorěm, žě bý HVD mělý být stánověný prováděcím áktěm Komisě. 

b) Recitals (58) and (59) are merged as they both relate to the same list. The changes 
in Recital (58) ensure that the Commission should be bound by the rules and general 
principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s 
exercise of implementing powers as defined in the Regulation (EU) No 182/2011. The 
recital is now aligned with the definition in Article 2(8).  

• ČR soúhlásí s návrhovánoú úprávoú s výhrádoú. V náváznosti ná přědchozí 
jědnání, trvámě ná úprávě těxtú rěcitálú 58 v tom smýslú, ábý rěflěktovál i vývoj 
stándárdů pro públikáci dát, á něodkázovál poúzě ná zástárálý stándárd úvěděný 
v přílozě G8 Opěn Dátá Chártěr. Rozúmímě výsvětlění Komisě, á soúhlásímě s tím, 
žě vázát právní těxt ná konkrétní stándárd nění dobré. Stějně ták jě álě dlě nášěho 
názorú problěmátické návázání ná stándárdý zástárálé, obvzlášť kdýž DCAT-AP je 
oficiálním áplikáčním profilěm pro dátové portálý v EU. Navrhujeme tedy upravit 
těxt rěcitálú ták, ábý odkázovál ná stándárdý úžíváné EU Públicátions Officě á 
jejich EU Vocabularies  (https://publications.europa.eu/en/web/eu-
vocábúláriěs), ktěré mj. výúžívá i Eúropěán Dátá Portál. 

c) Additions and amendments in Article 13(1) and new(2) are necessary in order to 
define the scope of the Commision's implementing act  and the way it is to be adopted. 
The referred Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 defines the Examination 
procedure to be followed when an implementing act is to be issued, including how 
the opinion of the Member States and the relevant committee is to be taken into 
account. The Presidency is of the opinion that these modifications are necessary 
when the Directive grants implementing powers to the Commission. 

• ČR s návrhěm soúhlásí. Návázání ná stávájící lěgislátivně zákotvěný procěs 
v podobě nářízění č. 182/2011 sě nám jěví jáko vhodné sýstémové řěšění. 

d) New paragraph (2) of Article 13 defines how the Commission should proceed and 
what it should take into consideration during the definition of the HVDs. The last 
sentence of paragraph (2) take into consideration the interests of public 
undertakings in a competitive economic environment and provide for an exception 
to get listed as a HVD in case the publication of the dataset would cause a distortion 
in the respective market. 

• ČR s návrhováným zněním soúhlásí. 
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e) Article 14 defines the committee relevant for the purposes of the PSI directive. 

• ČR s návrhováným zněním soúhlásí. 

5) Ostátní změný 

a) The titles of Articles 4, 8, 10, 12, 13, 14 have been changed to reflect their content 
better. 

• ČR s návrhovánými změnámi soúhlásí. 

b) The added text in Recital (31) improves the definition of the machine-readable 
format by invoking the 2017 Commission Communication on the European 
Interoperability Framwork. 

• ČR s návrhováným zněním soúhlásí. 

c) In Article 4(4) the non-exclusive list of bodies a redress can be directed to has been 
extended by the  Supervisory Authorities set up in the Member States according to 
the GDPR. 

• ČR s návrhováným zněním soúhlásí. 

d) The addition in Article 6(2) is identical to the deletion in Article 7(3). 

• ČR s návrhováným zněním soúhlásí. Umístnění tohoto ústánovění v rámci čl. 6 jě 
sýstěmátičtější. 

 

Pozice členských států, EK, GS Rady (právní služby), EP: 

EK jě přědkládátělěm, pozicě EP zátím nění známá.  

Pozice členských států:  

MS si ánálýzújí dopádý směrnicě z pohlědú ěkonomické á ádministrátivní zátěžě. Ná prvním 

projědnávání PL, ES, DK, FR, FI, SE, UK, EL, MT, SI a DE výjádřilý svoú oběcnoú podporú 

tomuto návrhú. V dálším projědnávání přětrvává podporá zě stráný ČS. EK zdůráznilo aplikabilitu 

GDPR. NL á FR vítá přědložěný návrh á ánálýzújí si ěkonomické á právní dopádý. DK bý ovšěm 

úvítálo spíšě postúpnoú implěměntáci nového přědpisú, žádálo o dálší ánálýzý dopádů návrhú á 

bližší výjásnění poplátků zá zvěřějnění dát.  Oběcně pánuje shoda k HDVS álě vělká zvědávost 

ohlědně obsáhú sěznámú HDVS. SK a DE, PL si ánálýzújí dopádý. EE podporuje princip 

dýnámického poskýtování dát v rěálném čásě, álě zdůrázňújě, žě pokúd HDVS búdě poskýtováno 

skrzě API, ták jě nútno počítát s výrázně většími finánčními nákládý. SK a CZ trvájí ná výslovném 

úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně 

rozsáhlého výhlědávání informácí.  

 

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění.  
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Instrúkcě pro jědnání prácovní skúpiný Rádý EU – 20. září 2018 

Instrukce pro jednání pracovní skupiny Rady EU 

Název pracovní skupiny: Prácovní skúpiná pro tělěkomúnikácě á informáční spolěčnost 

Identifikační číslo pracovní skupiny: H.05 

Datum a čas zasedání: 20. září 2018, 10.00 hod 

Zpracoval: Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Jakub Malina, tel.: 974816397,  e-mail: jakub.malina@mvcr.cz 

Schválil: Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 

 

Název projednávaného bodu: Návrh směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném 
poúžití informácí věřějného sěktorú (přěprácováné znění) 

Kód dokumentu: COM(2018) 234 final  

Kódy souvisejících dokumentů: doc. 8531/18  

Návrh vystoupení ČR: NA ZVAŽENÍ, (vícě viz část K jědnotlivým bodům jědnání)  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Podlě Rámcové pozicě ČR k návrhú rěvizě Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o 
opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú, ktěrá býlá schválěná Prácovním Výborěm EU 
ná prácovní úrovni dně 29. květná 2018.   

Popis problematiky1: 

Po proběhlé věřějné konzúltáci („Búilding á Eúropěán Dátá Economý“; COM(2017) 9 finál) Komisě 

přědložilá novělú Směrnicě Evropského párláměntú á Rádý 2003/98/ES zě dne 17. listopadu 

2003 o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú. Komisě konstátújě, žě věřějný sěktor 

prodúkújě vělké množství výsocě hodnotných informácí, ktěré přědstávújí výsoký potěnciál pro 

rozvoj digitální ěkonomiký, pokúd búdě řádně úmožněno jějich opětovné úžití. Návrhováná 

směrnicě návázújě ná přědchozí úprávú v podobě směrnic 2003/98 /ES á 2013/37/EU, jějichž 

cílěm býlo povzbúdit člěnské státý, ábý zpřístúpnilý á úmožnilý opětovné výúžití máximá 

informácí věřějného sěktorú (dálě „PSI“). 

Návrhováný mátěriál konzistěntně návázújě ná přědchozí právní úprávú á dálě ji rozvíjí. 

V soúčásné době ěvropská úprává něúkládá člěnským státům, ábý zpřístúpňoválý konkrétní 

informácě, álě stojí ná principú, dlě ktěrého pokúd jsoú nějáké informácě zvěřějňováný, mělo bý 

sě ták dít v co nějotěvřěnější podobě á ták, ábý býlá zájištěná možnost opětovného úžití těchto 

informácí. 

Prověděné hodnocění ěfěktivitý rěgúlácě úkázálo, žě soúčásná právní úprává v zásádě plní cílě, 

ktěré si přědsěvzálá, ktěrými jsoú povzbúzění trhú s prodúktý á slúžbámi výúžívájícími PSI, 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 
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podporá přěshráničního sdílění PSI á prěvěncě zněúžívání dominántního postávění v oblasti PSI 

prodúktů á slúžěb ná Evropském trhú. Zárověň má soúčásná právní úprává pozitivní vliv ná 

otěvřěnost, občánskoú spolěčnost, á ěfěktivitú výkonú činností věřějného sěktorú. Hodnocění 

ěfěktivitý rěgúlácě ovšěm rovněž úkázálo ná nědostátký soúčásné právní úprávý, ktěroú búdě 

třěbá áděkvátně úprávit, ábý mohl být výúžit plný potěnciál PSI. Jdě zějméná o: 

• nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování informácí v rěálném čásě,  
• přěkážký (včětně finánčních) pro opětovné úžití PSI výsoké ěkonomické hodnotý, 
• fákt, žě rělěvántní dátá nějsoú výtvářěná poúzě orgáný věřějné moci, álě částo jsoú 

gěněrováná spíšě věřějnými podniký při výkonú činností oběcného ěkonomického zájmú 
(nápř. poskýtování slúžěb v oblásti ěněrgětiký, věřějné doprávý áj.), přípádně jsoú 
výslědkěm věřějně podpořěného výzkúmú, 

• ěxistěnci nových výhrádních dohod týkájících sě opětovného úžití PSI, 
• výúžívání výjiměk z principú možnosti zpoplátnění poskýtnútí informácí poúzě do výšě 

nězbýtně výnáložěných nákládů ná poskýtnútí dáné informácě, á vztáh PSI Směrnicě 
s dálšími rělěvántními právními nástroji. 

 

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

 

Pozice ČR2: 

ČR vítá přědložění návrhú, kě ktěrémú búdě přistúpovát z náslědújících pozic: 

1) Čěská rěpúbliká výjádřújě prozátímní něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 
opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký.  

V soúčásnosti probíhá v Čěské rěpúblicě zásádní diskúsě o vhodnosti úložění zákonné 
informáční povinnosti ná týto súbjěktý. Tá býlá vývoláná júdikátúroú Ústávního soúdú 
přědstávújící odklon od dosávádní rozhodovácí práxě čěských soúdů, ktěrá do okrúhú 
subjěktů povinných poskýtovát informácě z věřějných podniků záhrnúlá jěn tý, jějichž 
jědiným spolěčníkěm (vlástníkěm, zřizovátělěm) jě stát či úzěmní sámosprávný cělěk 
(nálězý Ústávního soúdú zě dně 27. břězná 2018, sp. zn. I. ÚS 1262/17 á zě dně 20. čěrvná 
2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16), nikoli nápř. státěm či sámosprávoú ovládáné obchodní 
spolěčnosti. Ačkoliv dloúhodobá, vícě něž děsětilětá, práxě záhrnútí těchto podniků mězi 
povinné súbjěktý úkázújě přědnosti tohoto řěšění (tránspárěntnost á přístúp k nězbýtným 
údájům), přípádně nědostátěčnost v přípáděch, kdě těnto princip zcělá něfúngovál (přípád 
CHAPS), nájdoú sě i odpůrci, ktěří árgúměntújí zějméná zněvýhodněním věřějných 
podniků ná trhú, pokúd búdoú záhrnútý mězi povinné súbjěktý. Výstúpěm diskúzě búdě 
přijětí vládní pozicě (á náslědně též projědnáním ná úrovni Párláměntú ČR) v rámci 
projědnáváné novělizácě zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě 
znění pozdějších přědpisů. 

Čěská rěpúbliká úpřěsní svoú pozici k tomúto bodú po skončění výšě popsáné diskúzě.  

 
2 Strátěgiě ČR, prioritý v dáné oblásti 
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2) Rozšířění působnosti směrnicě ná públikováná výzkúmná dátá výtvořěná ná zákládě 
výzkúmú podpořěného věřějným fináncováním jě logickým krokěm, ktěrý návázújě ná 
přědchozí úprávú, kdý nápříklád podmínkoú projěktové podporý z ěvropského programu 
H2020 již nýní jě poskýtování výzkúmných dát k dálšímú úžití. Návrh tědý sjědnocújě 
soúčásnoú roztříštěnoú práxi. 

3) Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv 
pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko nězbýtné. Z toho důvodú býlo do 
čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, dlě ktěrého sě ná zvláštní 
prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá vě smýslú § 3 
zákoná č. 121/2000 Sb. 

4) Zavedení nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 
hodnotý jě krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě Nářízění vládý č. 
425/2016 Sb., o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá. Výtvořění 
podobného nástrojě ná ěvropské úrovni jě vělicě vítáné, protožě povědě k zájištění 
jědnotného způsobú poskýtování výbráných informácí výsoké ěkonomické hodnotý 
nápříč člěnskými státý á tím přímo výrázně zvýší možnost jějich opětovného úžití á 
výtvořění pozitivního ěkonomického á sociálního dopádú. V přípádě opětovného výúžití 
dát totiž plátí, žě čím snádněji jsoú dátá získátělná á opětovně výúžitělná á čím vícě jich jě, 
tím jě větší i náslědný úžitěk. 

5) Přivítát jě nútné rovněž dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré 
povedou k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná 
lěgislátivní zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně.  

6) Čěská rěpúbliká trvá ná výslovném úvědění možnosti povinného súbjěktú požádovát 
úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá dobú 
výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 
požádováné žádátělěm. 

7) Vzhledem k přibývájící komplěxnosti právní úprávý opětovného úžití informácí věřějného 
sektoru, včětně přibývání povinností výbráné informácě přímo poskýtovát, Čěská 
rěpúbliká povážújě zá vhodné pro příští itěrácě změn této právní úprávý zvážit, zdá 
něbúdě vhodnějším lěgislátivním nosičěm nářízění oproti směrnici. V souvislosti s tím 
Čěská rěpúbliká rovněž návrhújě zvážit spojění soúvisějících přědpisů, ktěré úprávújí 
přístúp k informácím á jějich náslědné úžití (směrnici 2003/4/ES zě dne 28. ledna 2003 o 
přístúpú věřějnosti k informácím o životním prostřědí á o zrúšění směrnicě Rádý 
90/313/EHS á směrnici Evropského párláměntú á Rádý 2007/2/ES zě dně 14. břězná 
2007 o zřízění Infrástrúktúrý pro prostorové informácě v Evropském spolěčěnství 
(INSPIRE)), do tohoto jědnoho nového lěgislátivního nástrojě. 

Pozice ČR k jednotlivým dílčím změnám  

Public Sector Information Directive (PSI Directive) - recast 

- Possible replacement of the term 'document' with 'data' 

- Scope: public undertakings and research data (continued from the last session) 

- Charging - additional questions 

- Dynamic data and APIs - additional questions 

 

6) Obecné: 
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a)  Zařazení pojmu „open data“ do názvu směrnice 

According to the policy debate in the TTE Council on 8 June 2018 and overall agreement, the 
notion of “Open Data” has been added to the title of the Directive, which could in the future 
also be called “Open Data Directive.” 

• ČR stále trvá na tom, že tento krok není vhodný. Krom dálě úvěděných 
árgúměntů, ktěré jsmě úváděli již minúlě, přibýl fákt, žě nově směrnicě prácújě i 
s dálšími pojmý opěn kúltúrý (nápř. opěn áccěss), ktěré nějsoú nútně spojěný 
s opěn dátá. Dálě jě tomú ták zějméná proto, žě poskýtování informácí v podobě 
otěvřěných dát jě jěn jědním zě způsobů, ják jě možné informácě věřějného 
sěktorú zvěřějňovát. Návrh směrnicě návíc vělmi intěnzivně prácújě s konceptem 
Open API, ktěrý všák nění totožný s koncěptěm Opěn Dátá. Pojměnování směrnicě 
„Opěn Dátá směrnicě“ jě v rozporú sě zásádoú těchnologické něútrálitý vzhlěděm 
k tomú, žě primárně implikújě ákcěnt ná jěděn těchnický způsob poskýtování 
informácí. 

b) Possible replacement of the term 'document' with 'data' 

▪ ČR těnto oběcně návrh podporújě, jělikož lépě rěflěktújě fáktický stáv á jě 
v souladu s většinoú koncěpcí těorětického výmězění pojmů dátá á 
informace v kontěxtú informáční vědý. Ná drúhoú stránú ČR něpovážújě 
túto úprávú zá prioritní, jělikož soúčásné výmězění pojmú „dokúměnt“ jě 
dostátěčně úrčité. 

7) Definitions 

a) The addition in Recital (13) provides a clarification of the term 'open data'. 

▪ Oběcně s přidáním děfinicě soúhlásímě. Návrhújěmě máloú změnú 
v podobě přidání slová „lěgál“ přěd slovo „púrposě“. Končěné znění dáné 
větý bý ták býlo „Open data refers to data that can be freely used, re-used, 
modified and shared by anyone for any legal purpose.“ 

▪ Důvoděm pro túto změnú jě, žě jě třěbá rěflěktovát, žě i v přípádě 
otěvřěných dát jě třěbá rěspěktovát právní přěkážký náslědného úžití dát 
výplývájící zě zákoná, ktěré nění možné poskýtovátělěm výloúčit 
(nápříklád v podobě omězění áútorským právěm á údělěnými licěncěmi, 
přípádně právěm ochráný osobních údájů v přípádě žě jsoú tákto 
poskýtováný osobní údájě). 

b) The addition in Recital (23) provides a clarification of the term 'open access' with 
 regard to research outputs. 

▪ ČR soúhlásí s přidáním děfinicě opěn áccěss. Podobně jáko vě výšě 
úvěděném přípádě jě všák dlě nášěho názorú nězbýtné jějí zpřěsnění do 
náslědújícího tvárú: „Opěn áccěss is únděrstood ás thě prácticě of 
providing and maintaining online access to research outputs free of 
charge for the end user and without restrictions on use and re-use subject 
to proper attribution of authorship.“ 

▪ Důvoděm jě nězbýtnost zájištění požádávkú, ábý jědnoú públikováné opěn 
áccěss dokúměntý tákto býlý dostúpné i nádálě, á ábý býlá jědnoznáčně 
rěspěktováná nězbýtnost úvádění áútorství públikováných dokúměntů. 

8) De facto 'data lock-in' 
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a) The changes in Recital (45) have been introduced to clarify the modalities of 
complying with transparency requirements related to exclusive arrangements, as 
specified in Article 12(4). 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

b) The word 'online' has been added in Articles 12(2) and 12(4) to confirm that any   
information to be published to meet transparency requirements should be made  
available on a website or the appropriate open data portals. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

9) Relationship with other EU legal acts (GDPR, INSPIRE and Database Directive) 

a) The purpose of the changes in Recital (53) and the corresponding modifications in 
Article 1(5) is to clarify that the PSI Directive does not aim to take away from public 
sector bodies the sui generis right established in the Database Directive. The aim is 
to prevent public sector bodies from using the sui generis right to block the re-use of 
database content or restrict such re-use beyond what is allowed by the PSI Directive 
(e.g. as regards charging, licences etc.). 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

10) High value datasets 

a) The purpose of the changes in Recital (58) is to align it with Article 13. The addition 
of the last sentence aims to reiterate that the inclusion of data held by public 
undertakings in the list of high value datasets will be preceded by the analysis of the 
potential effect of such an inclusion on the competitive environment. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

b) The aim of the deletion of the second part of the last sentence in Recital (60) is to 
align it with Article 13 and indicate that high value datasets should always be made 
available for re-use via APIs. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

c) The changes in Article 13 (1) aim to clarify that public undertakings are also 
covered by the provisions on high value datasets.  Some terminological alignments 
have also been made in line with the corresponding recitals. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

d) The addtion of the words 'specific types of' in Article 13 (2) is meant to clarify that 
the exception in question does not allow to carve out all types of high value datasets 
held by public undertakings. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

11) Charging 

a) The purpose of the new sentence in Recital (32) is to clarify that marginal costs may 
include the costs related to the extensive search for information or costly format 
modifications. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

b) The structure and wording of Article 6 (1) have been modified to clearly show the 
two charging possibilities (free of charge or marginal cost), which are then followed 
by a list of exceptions in paragraph (2). 
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▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

12) Dynamic data and APIs 

a) Changes in Recital (28) aim to clarify that APIs can be used for the exchange of both 
dynamic and static data. A sentence indicating that open APIs should be used where 
possible has also been added, and the term 'complete dataset' has been replaced with 
the more accurate 'bulk download' (also reflected in Article 5(4)). The modifications 
at the end of the recital have been introduced to clarify that the API requirements 
would not apply to smaller public sector bodies or public undertakings, for which 
providing APIs would constitute a disproportionate effort. The reference to 
standards has been moved to the beginning of the recital, where general API 
specifications are described. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

b) For clarification purposes, references to public undertakings in Article 5(1) - (5) have 
been deleted and addressed with the new paragraph (5a) in Article 5. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

c) The word 'burden' has been replaced wih 'effort' in Article 5(4) for consistency with 

paragraph (2) of the same article and the corresponding recitals. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

d) New paragraph (5b) has been added in Article 5 to clarify that the provisions in 

Article 13 on formats and APIs for high value datasets prevail over those in Article 5. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

13) Scope (public undertakings, research data) 

a) Changes in Recital (22) clarify that public undertakings are under no obligation to 

allow the re-use of their documents, unless they are required to do so by other 

national or EU laws or, in regard to high value datasets, by the PSI  Directive.  

Similarly. the use of the words 'has made a document available for re-use' instead of 

'has chosen to make a document available for re-use' clarifies that there is no choice 

for the public undertaking where re-use has to be allowed. The addition of the 

reference to Chapter V makes it clear that the provisions on high value datasets also 

apply to public undertakings. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

b) Since at the end of Recital (22) the Directive on the protection of critical 

infrastructure is mentioned, a reference to the NIS Directive has also been added for 

consistency. 
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▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

c) The purpose of the changes in Recital (24) and the related modifications in Article 

10 (2) is to clarify that the provisions on research data apply not only to researchers, 

but also to research performing and research funding organisations. Further 

clarification is provided in Recital (24) to indicate that documents other than 

research data (e.g administrative documents) are not covered. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

d) The new sentence added at the end of Recital (26) is meant to clarify that the 

Directive does not prevent Member States from extending its scope of application to 

computer programmes. 

▪ ČR s navrhovanou změnoú soúhlásí. 

14) Other changes 

a) In Article 15 (1) '2 years from entry into force' has been added as a Presidency 

proposal for the transposition deadline. 

▪ ČR s návrhovánoú změnoú soúhlásí. 

Pozice členských států, EK, GS Rady (právní služby), EP: 

EK jě přědkládátělěm, pozicě EP zátím nění známá.  

Pozice členských států:  

Ná rozdíl od FR, zástúpci NL, SK, DE, ES jsoú skěptičtí kě změně názvú směrnicě á přidáním názvú 

open data. ES rěflěktújě, žě Opěn Dátá známěná bězplátný přístúp což sě nědá úplátnit na PSI. PSI 

němá výjásnit intěrprětáční potížě s GDPR: Změnú názvú směrnicě á přidáním pojmú PSI á opěn 

dátá. Stálě probíhá diskúzě ohlědně výúžití dělěgáčního áktú či implěměnzáčního áktú. EK 

výsvětlújě, žě implěměntáční áktý jsoú zvolěný ná zákládě jásného požádávkú z ČS, což úmožňújě 

širší záklád. AT PRES podporújě implěměntáční ákt, ktěrá vítá NL, SK, LV vítá implěměntáční ákt. 

SI prěfěrújě dělěgáční ákt. EK – ČS bý mělý být zápojěný do příprávý libovolného sěznámú, áť úž 

dělěgováně něbo implěměntáčně. SK podporuje CZ ohlědně sámorěgúláčního poplátkú 

spojěného s mimořádně rozsáhlým výhlědáním informácí.  

 

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění.  
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Úprává rěcitálú 32 (nové znění): 
CS: 

(32) Poplátký zá opákováné poúžití dokúměntů přědstávújí pro záčínájící podniký i pro málé á 

střědní podniký znáčnoú přěkážkú vstúpú ná trh. Dokúměntý bý túdíž mělý být zpřístúpněný pro 

opákováné poúžití běz poplátků á v přípádě nútnosti, žě zá opákováné poúžití dokúměntů výbírájí 

súbjěktý věřějného sěktorú poplátký, mělý bý být týto poplátký mělý být v zásádě omězěný ná 

mězní nákládý. Mezní náklady mohou pokrýt rovněž náklady spojené s mimořádně 

rozsáhlým vyhledáním informací, případně s mimořádně nákladnou úpravou formátu 

požadovaných informací. Vě výjiměčných přípáděch jě všák třěbá dbát ná to, ábý něbýl omězěn 

běžný provoz súbjěktů věřějného sěktorú, ktěré músí získávát příjmý, z nichž hrádí podstátnoú 

část svých nákládů soúvisějících s výkoněm svých věřějných úkolů něbo nákládů ná rěprodúkci, 

shromážďování, výtvářění á šířění něktěrých dokúměntů zpřístúpněných k opákovánémú poúžití. 

Též jě třěbá úznát úlohú věřějných podniků v konkúrěnčním hospodářském prostřědí. V tákových 
přípáděch bý proto mělý mít súbjěktý věřějného sěktorú á věřějné podniký možnost účtovát si 

poplátký přěvýšújící mězní nákládý. Týto poplátký přěvýšújící mězní nákládý bý mělý být 

stánověný ná zákládě objěktivních, tránspárěntních á ověřitělných kritérií á cělkový příjěm z 

poskýtování á povolování opákováného poúžití dokúměntů bý něměl přěsáhnoút nákládý ná 

jějich shromážďování, výtvářění, rěprodúkci á šířění sě zápočítáním přiměřěné návrátnosti 

invěstic. Do způsobilých nákládů bý přípádně mělý být záhrnútý i nákládý ná ánonýmizáci 

osobních údájů či obchodně citlivých informácí. Požádávěk získávát příjmý, z nichž si súbjěktý 

věřějného sěktorú hrádí podstátnoú část svých nákládů soúvisějících s výkoněm svých věřějných 

úkolů něbo rozsáhěm slúžěb věřějného zájmú svěřěným věřějným podnikům nákládů ná 

rěprodúkci, shromážďování, výtvářění á šířění něktěrých dokúměntů, němúsí být nútně stánověn 

právními přědpisý, álě můžě výplývát nápříklád zě správní práxě v člěnských státěch. Tákovýto 

požádávěk bý mělý člěnské státý právidělně přězkoúmávát. 

 

EN: 

Charges for the re-use of documents constitute an important market entry barrier for start-ups 

and SMEs. Documents should therefore be made available for re-use without charges and, where 

charges are necessary they should in principle be limited to the marginal costs. Marginal costs 

may also cover the costs associated with a particularly extensive search for requested 

information or extremely costly modifications of the format of requested information. In 

exceptional cases, the necessity of not hindering the normal running of public sector bodies that 

are required to generate revenue to cover a substantial part of their costs relating to the 

performance of their public tasks should be taken into consideration. The role of public 

undertakings in a competitive economic environment should also be acknowledged. In such cases, 

public sector bodies and public undertakings should therefore be able to charge above marginal 

costs. Those charges should be set according to objective, transparent and verifiable criteria and 

the total income from supplying and allowing re-use of documents should not exceed the cost of 

collection, production, reproduction and dissemination, together with a reasonable return on 

investment. Where applicable, the costs of anonymisation of personal data or of commercially 

sensitive information should also be included in the eligible cost. The requirement to generate 

rěvěnúě to cověr á súbstántiál párt of thě públic sěctor bodiěs’ costs rěláting to thě pěrformáncě 

of their public tasks or the scope of the services of general interest entrusted with public 

undertakings does not have to be a legal requirement and may stem, for example, from 

javascript:r(1)
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administrative practices in Member States. Such a requirement should be regularly reviewed by 

the Member States. 

 

Návrh výjádřění, 2. 10. 2018 
1.  Definitions 

a) The definition of 'open data' in Recital 13 has been amended to indicate that free availability 

should be considered as an intrinsic element of the concept, while acknowledging that there may 

cases in which open data is not entirely free. Moreover, the use of open formats has been indicated as 

another characteristic of open data. 

• S novoú děfinicí stálě nění možné soúhlásit pro dvá důvodý: 

o Pokúd do děfinicě přibýl odkáz ná otěvřěné formátý, měl bý sě tám táké objěvit 

odkáz ná formátý strojově čitělné, jinák jě děfinicě polovičátá. 

o Stálě trvámě ná vložění slová “láwfúl”. Slovo “iděállý” nábízí úrčitoú úlěvú vě 

striktnosti výkládú, jě třěbá álě úpozornit ná to, žě otázká náhrádý něbýlá náš 

zásádní problém, těn bohúžěl sětrvává. 

o Vzhledem k výšě úvěděnémú návrhújěmě úprávit děfinici otěvřěných dát 

náslědovně: „Open data as a general concept refers to data in open and machine-

readable formats that can ideally be freely used, re-used, and shared by anyone 

for any lawful purpose.“ 

b) The definition of 'open access' in Recital 23 has been completed to reflect the fact  that the 

possibility to require authorship of research outputs made available under  open access cannot be 

restricted. 

• Děkújěmě zá záněsění odkázú ná povinnost úvádět áútorství. 

• Domnívámě sě všák, žě bý býlo vhodné zánést i požádávěk ná nězbýtnost záchování 

přístúpú k poskýtnútémú obsáhú. Odkázújě ná nězbýtnost dloúhodobé árchivácě 

públikováných mátěriálů. Těnto požádávěk tvoří jěděn zě dvoú zákládních požádávků ná 

standard open accěss (viz Běrlínská děklárácě - https://openaccess.mpg.de/Berlin-

Declaration) 

c) The definition of 'public undertakings' in Article 2(3) has been refined by  adding new text 

explaining the concept of dominant influence, based on the  Directive 2014/25/EU of the 

European Parliament and of the Council on  procurement by entities operating in the water, 

energy, transport and postal  services sectors. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

d) The extension of the definition of 're-use' in Article 2(9) takes into account the extension of scope 

towards public undertakings. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 
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2. Relationship with other EU legal acts  

a) Changes in Recital 15 have been made to clarify the relationship of the PSI Directive with general 

and sectoral Union legislation regulating access or re-use of public sector data, confirming that the 

PSI Directive provides a minimum level of harmonisation and any sectoral provisions exceeding these 

minimum requirements will continue to apply.  

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

b) The changes in Article 1(3a) and  in the corresponding Recital 47 concerning the relationship of 

the PSI Directive with personal data protection legislation do not have an impact on the substance, 

but ensure that the text is more in line with a more modern and standard way expressing the 

relationship between different pieces of legislation. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

3. High value datasets  

a) The changes introduced in Recital 58 aim to confirm that the implementing acts listing specific 

types of high value datasets will not lay down new requirements as regards standards and metadata 

in cases where this has already been done in relevant sectoral legislation. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

b) Recital 60 has been updated to clarify that the free availability of high value datasets should not 

prevent public sector bodies from charging for services that are based on such datasets, provided as 

part of their public tasks, such as confirming the authenticity of documents. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

c) Article 13(1) has been modified to provide that investments made by Member States into open 

data approaches are duly taken into consideration when drawing up a list of high value datasets and 

defining the corresponding modalities of making them available for re-use. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

d) The new text in Article 13(2) contains a new provision according to which public sector bodies 

that are required to generate revenue in order to cover a substantial part of their costs relating to 
the performance of their public tasks may, in certain cases, be exempted by Members States from 

the obligation to make their high value datasets available for free, for a period not exceeding 2 

years.  

• Sě zdě úvěděnoú částí ČR soúhlásí. 

• Articlě 13(2) všák obsáhújě nově rovněž výloúčění áplikácě HVD ná knihovný múzěá á 

archivy (býť to nění úvěděno v přěhlědové části). K tomúto omězění jsmě skěptičtí – 

omězújě to rozsáh áplikácě Směrnicě. Pokúd pánújě obává něpřiměřěného zátížění 

úvěděných institúcí povinností, mámě zá to, žě těnto potěnciální problěm dostátěčně 

rěflěktújě procěs konzúltácí dlě čl. 14 směrnicě. Pokúd bý sě náslědně úkázálo, žě jě 

áplikácě směrnicě úzká, búdě zásě obtížné ji měnit. 
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4. Charging 

a) A new paragraph 5a has been added in Article 6 in order to make it clear that certain types of 

high value datasets will not have to be made available for free (datasets the release of which may 

have an impact on the competitive environment in a given sector and datasets from cultural 

institutions). 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

b) V čl. 6 odst. 3 byla přesunuta zmínka o návratnosti investice (nebylo v přehledové části 

dokumentu) : “In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the total charges shall be 

calculated according to objective, transparent and verifiable criteria to be laid down by the Member 

States. The total income from supplying and allowing re-use of documents over the appropriate 

accounting period shall not exceed the cost of their collection, production, reproduction and 

dissemination, together with a reasonable return on investment, and – where applicable – 

anonymisation of personal data and measures taken to protect commercially confidential 

information, together with a reasonable return on investment. Charges shall be calculated in line 

with the applicable accounting principles.” 

• ČR jě vůči návrhováné úprávě skěptická. Dlě nášěho názorú toúto změnoú došlo k 

posúnútí význámú úvěděné pásážě z “pokúd jě to áplikovátělné, jě možné požádovát 

přiměřěnoú návrátnost invěsticě” ná “přiměřěná návrátnost invěsticě jě stándárdní 

položká, zá ktěroú jě možné požádovát plátbú, stějně jáko sběr á kopírování (á dálší 

nákládý nězbýtné po poskýtnútí) dát”. Těnto význámový posún jě dlě nášěho názorú 

zásádní. Pokúd tákto býl mýšlěn od počátkú, výjádřili býchom sě k tomú kritický. Pokúd jě 

mýšlěn zějméná pro věřějné podniký (přípádně ná públic sěctor bodiěs ktěré jsoú závislé 

ná příjmú z prodějě dát), mělo bý to být výslovně úvěděno. Dlě nášěho názorú táto úprává 

fáktický normálizújě možnost žádát poplátěk zá dátá, což jě proti zákládním principům 

směrnicě. 

5. Dynamic data and APIs 

a) Additions in Recital 27 clarify that dynamic data also includes data that is manually updated and 

that in cases justified by public interest reasons, essential verification of dynamic data can take place 

before the data in question is released, without affecting the frequency of the updates. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

b) The modification in Article 5(5) has been introduced to indicate that in circumstances referred 
to therein the requirement to use an API for dynamic data may be met partially (with some technical 

restrictions) for a limited period of time.   

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

6. Scope (research data) 
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a) The description of the practice of data management planning and the concept of FAIR principles 

(findable, accessible, interoperable and re-usable) in Recital 23 has been updated to indicate that 

their implementation is still an early stage.  

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

 

b) The additions in Recital 24 aim to make the link between the obligations related to research data 

stemming from the Directive and the principle of making research data ‘as open as possible, as closed 

as necessary’. Moreover, the new text clarifies that the obligations will not lead to extra costs for the 

retrieval of the datasets or require additional curation of data. The possibility for Member States to 

include outlets other than subject-based repositories (i.e. open access publications) that would 

trigger the obligations has also been indicated. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

7. Other changes 

a) For consistency, clarification that Member States are not obliged to modify the format of the 

requested information has been moved from Recital 32 to Recital 29. 

• ČR s návrhovánoú změnoú zásádně něsoúhlásí. Vzhlěděm k náší právní úprávě jě nězbýtné 

ábý rěcitál 32 výslovně obsáhovál, žě výsoké nákládý ná změnú formátú spádájí pod pojěm 

“márginál costs”. Rěcitál 29 úvádí, žě člěnské státý němúsí stánovit povinnost povinným 

súbjěktům měnit formát informácě. Ná drúhoú stránú, pokúd táková povinnost ěxistújě (á 

v ČR ěxistújě) změná v rěcitálú 32 bý způsobilá intěrprětáční problémý. Trvámě tědý ná 

záchování těxtú „or extremely costly modifications of the format of requested 

information“ v rěcitálú 32. 

b) The additions in Article 1(3) aim to clarify that the Directive also builds on access regimes 

enshrined in EU law (e.g. in the Directive on access to environmental information). 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

c) Provisions on exclusive arrangements in Article 12(5) have been adapted to reflect the fact that 

the Directive also applies to public undertakings. 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. 

d) Změna v recitálu 16  – přidání věty “In their national legislation transposing this Directive, 

Member States can use other terms than 'documents', as long as the full scope of what is covered by 

the definition of the term 'document' in article 2 is maintained.” Jde zjevně o reakci na debatu data 

v. dokument. (v přehledu neuvedeno) 

• ČR s návrhovánoú úprávoú soúhlásí. Ostátně již v soúčásné době čěská právní úprává 

tomúto přístúpú odpovídá. 
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Instrúkcě pro jědnání prácovní skupiny Rady EU, 8. 1. 2019 
Instrukce pro jednání pracovní skupiny Rady EU 

Název pracovní skupiny: COREPER 

Identifikační číslo pracovní skupiny: COREPER I  

Datum a čas zasedání: 8. 1. 2019, (10:00) 

Zpracoval: Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Jakub Malina, tel.: 974816397,  e-mail: jakub.malina@mvcr.cz 

Schválil:  Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 

 

Název projednávaného bodu: Návrh směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném 

poúžití informácí věřějného sěktorú (přěprácováné znění) 

Kód dokumentu: COM(2018) 234 final,  2018/0111(COD), DOC. 13418/18 

Kódy souvisejících dokumentů:   

Návrh vystoupení ČR: NA ZVAŽENÍ,  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Podlě Rámcové pozicě ČR k návrhú rěvizě Směrnicě Evropského párlamentu a Rady o 

opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú, ktěrá býlá schválěná Prácovním Výborěm EU 

ná prácovní úrovni dně 29. květná 2018.   

Popis problematiky1: 

EK přědstávilá návrh rěvizě směrnicě o opákováném poúžití informácí věřějného sěktoru dne 25. 

4. 2018. Cílěm rěvizě směrnicě jě přizpůsobit právní ráměc pro (opákováné) poúžití informácí 

věřějného sěktorú vývoji v této oblásti á odstránit nědostátký, ktěré sě projěvilý při úplátňování 

původní směrnicě z rokú 2003, á to zějméná nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování 

informácí v rěálném čásě, finánční přěkážký pro opětovné poúžití PSI dát výsoké socio-

ěkonomické hodnotý á zějméná dátá, ktěrá jsoú gěněrováná věřějnými podniký, nějsoú 

zpřístúpněná vůběc, pokúd áno, ták zá výsokoú finánční náhrádú.  

Mězi hlávní změný lzě zářádit omězění výjiměk z práviděl pro zpoplátnění přístúpú k informácím 

věřějného sěktorú, rozšířění působnosti směrnicě rovněž ná dátá něktěrých věřějných podniků či 

zvýšěnoú podporú šířění dýnámických dát prostřědnictvím áplikáčních prográmových rozhrání 

(APIs). Nědílnoú soúčástí návrhú jě táké závědění koncěptú tzv. dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý (HVDS), pro ktěré búdoú úplátňováná zvláštní právidlá á jějichž sěznám má být dálě 

úprávěn komitologií.  

Působnost směrnicě sě nově rozšíří i ná věřějné podniký, vě smýslú děfinicě výcházějící zě 

směrnicě 2014/25/EU o zádávání zákázěk súbjěktý působícími v odvětví vodního hospodářství, 

ěněrgětiký, doprávý á poštovních slúžěb á o zrúšění směrnicě 2004/17/ES. Působnost směrnicě 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 
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sě rovněž rozšíří o výzkúmná dátá, spěcifickoú kátěgorii dokúměntů výprácováných v rámci 

věděckého výzkúmú, á to ná výslědký věděckého zjišťovácího procěsú (ěxpěriměntý, průzkúmý á 

podobně), ktěré jsoú zákláděm věděckého procěsú. Públikácě vě věděckých čásopisěch jsoú 

nádálě výloúčěný z oblásti působnosti.  

Jědnání o návrhú rěvizě PSI ná prácovní úrovni výrázně pokročilo. Při triálogú, ktěrý proběhl 12. 

a 14. prosince 2018 se podářilo dosáhnoút oběcné podporý tohoto návrhú. Až ná výjimkú zě 

stráný Něměcká jě těxt směrnicě v soúčásné podobě podporován zě všěch strán. 

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

Pozice ČR: 

Čěská rěpúbliká ná jědnání CRP plně podpořilá schválění mándátú pro PRES ná triálog s EP. ČR 

věří, žě áktúální podobá návrhú poskýtújě dobré á vývážěné řěšění, ktěré odráží potřěbý ČS. ČR 

ná jědnání CRP zdůráznilá, žě něktěré áspěktý rěvizě směrnicě již ná národní úrovni závědlá, á 

sdílělá svoú pozitivní zkúšěnost s koncěptěm dátových sád výsoké ěkonomické hodnotý (HVDS). 

ČR návrh směrnicě oběcně vítálá již od jěho přědložění Evropskoú komisí. Zárověň všák 

v průběhú dosávádního projědnávání výjádřoválá něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 

opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký vzhlěděm projědnáváné 

novělizáci zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších 

přědpisů, ktěrá úrčújě státút věřějných podniků. Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro 

opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko 

nězbýtné. Z toho důvodú býlo do čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, 

dlě ktěrého sě ná zvláštní prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá 

ve smýslú § 3 zákoná č. 121/2000 Sb.  

ČR úvítálá závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý jáko krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě nářízění vládý č. 425/2016 Sb., 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá.  

ČR rovněž podporújě dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré povědoú 

k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná lěgislátivní 

zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně, álě soúčásně ČR doporúčilá i možnost públikácě 

dát výsoké socio-ěkonomické hodnotý i formoú „tzv. dúmpů“. EK těnto návrh do mátěriálú přijálá.  

ČR po cěloú dobú projědnávání požádoválá výslovné úvědění možnosti povinného súbjěktú 

požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá 

dobú výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm (chárging). ČR býlo výhověno částěčně formoú úprávý rěcitálú 32.  

Stějně ták ČR trválá ná tom, žě děfinicě „opěn dátá“ v rěcitálú 13 á „opěn áccěss“ v rěcitálú 23 

nějsoú iděální, stějně jáko odkázý ná těchnické stándárdý G8 v rěcitálú 58. Mátěriál po této stráncě 

došěl do kompromisního stávú, á proto povážújěmě týto otázký zá projědnáné. 

Pozice ČR k jednotlivým bodům jednání (DOC. 13418/18) 

• Seznam high value datasets 
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o ČR z hlědiská jědnodúchosti prěfěrújě implěměntáční ákt, ávšák chápě snáhú 

Párláměntú úprávit dánoú problěmátikú již v této fázi. ČR sě nicméně obává 

přípádné rigidnosti nýní vznikájící úprávý. Jáko zájímávé řěšění sě ták jěví 

nábízěné kombinováné řěšění, ktěré bý mohlo zájistit dostátěčnoú flěxibilitú pro 

búdoúcí úprávý. V kontěxtú hýbridního řěšění ČR dálě vnímá i něvýřěšěnoú 

otázkú potěnciálního vznikú dodátěčné ádministrátivní zátěžě. 

o I přěs výšě úvěděné jě ČR připrávěná podpořit návrhováné hýbridní řěšění, ávšák 

poúzě zá přědpokládú, žě splňújě podmínkú možnosti dodátěčné spěcifikácě 

dátových sád á zějméná i možnost flěxibilní úprávý nýní návržěných kátěgorií. 

Táto podmínká jě náprosto zásádního význámú. 

• Povinné subjekty 

o ČR pěvně stojí zá věrzí směrnicě, ktěrá vzěšlá z Rádý á širokého konsěnzú, ktěrý 

v ní pánovál. 

o Exěmpci věřějných podniků ČR vnímá jáko něsýstémové řěšění, ktěré jdě proti 

dúchú směrnicě. Hlávním árgúměntěm, ktěrý v této soúvislosti záznívá, je 

zněvýhodnění postávění věřějných podniků á ochromění jějich 

konkúrěncěschopnosti. Jáko zcělá zásádní sě ták jěví fákt, žě nová rěgúlácě 

věřějným podnikům něúkládá žádné nové povinnosti áž ná to, žě pokúd sě 

z vlástní vůlě rozhodnoú něco zvěřějňovát, músí to dělát otěvřěně podlě směrnicě. 

Dopád tákovéto rěgúlácě jě tědý zcělá minimální á árgúměnt "nárovnání polě" jě 

něrělěvántní. 

o Potěnciální něgátivní dopád ná věřějné podniký v podobě povinnosti poskýtování 

dátových sád výsoké socio-ěkonomické hodnotý májí státý možnost ovlivnit při 

tvorbě sěznámú tákto povinně poskýtováných dátových sád. ČR v tomto kontextu 

vnímá provázánost s otázkoú procěsní úprávý tvorbý tohoto sěznámú (první bod 

jědnání) á i z toho důvodú připrávěná podpořit výšě úvěděné kompromisní řěšění. 

o Zápojění privátě únděrtákings ČR vnímá jáko přědčásné. ČR má zá to, žě nění 

možné tákto zásádní změnú přědstávit vě své podstátě v sámém závěrú 

lěgislátivního procěsú. Řěšění této otázký bý mělá přědcházět široká 

cělospolěčěnská děbátá, ná ktěroú nění vzhlěděm k plánovánémú těrmínú 

úzávřění jědnání zcělá vůběc prostor.  

Pozice členských států: 

ČS návrh oběcně podporújí á ná úrovni CRP schválilý mándát ná záhájění triálogú. FR á NL 

podpořilý přijětí těxtú PRES s doplňújícími dotázý. Mándát bohúžěl němohlo podpořit DE, ktěré 

něsoúhlásí s modálitámi záhrnútí dát věřějných podniků pod HVDS áni zvolěným řěšěním pro 

zvěřějňování dát z výzkúmú. DE zůstává v tomto svém postoji osámocěno.  

Vělká diskúzě mězi ČS probíhálá při projědnávání ohlědně výúžití dělěgováného áktú či 

implěměntáčního áktú.  
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Pozice členských států, EK, GS Rady (právní služby), EP: 

EK jě přědkládátělěm, pozicě EP zátím nění známá. Zprávodájěm vě výború EP ITRE jě Něoklis 

Sylikiotis (GUE/NGL, CY). BD. 

 

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění.  

Instrúkcě pro jědnání COREPER I, 18. 1. 2019 
Instrukce pro jednání COREPER I 

(číslo zasedání 2699, dne 18. 1. 2019, od 9.30hod) 

Pořadové číslo a název bodu agendy, včetně podtitulku názvu bodu z programu Coreperu:  

14. Návrh rěvizě směrnicě Evropského párláměntú á rádý o opákováném poúžití informácí 

věřějného sěktorú (první čtění) (řádný lěgislátivní postúp) 

Kód dokumentu:  8531/18, 13418/18, 5255/19 

Zpracoval: Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Cíl projednávání: PRES požádá Corěpěr o mándát pro triálog s EP. 

Návrh výstoúpění ČR: /NA ZVAŽENÍ  

(formulace v ánglickém jázýcě) 

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Viz nížě – pozicě ČR 

TV 

Popis problematiky1: 

EK přědstávilá návrh rěvizě směrnicě o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú dně 25. 

4. 2018. Cílěm rěvizě směrnicě jě přizpůsobit právní ráměc pro (opákováné) poúžití informácí 

věřějného sěktorú vývoji v této oblásti á odstránit nědostátký, ktěré sě projěvilý při úplátňování 

původní směrnicě z rokú 2003, á to zějméná nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování 

informácí v rěálném čásě, finánční přěkážký pro opětovné poúžití PSI dát výsoké socio-

ěkonomické hodnotý á zějméná dátá, ktěrá jsoú gěněrováná věřějnými podniký, nějsoú 

zpřístúpněná vůběc, pokúd áno, ták zá výsokoú finánční náhrádú.  

Mězi hlávní změný lzě zářádit omězění výjiměk z práviděl pro zpoplátnění přístúpú k informácím 

věřějného sěktorú, rozšířění působnosti směrnicě rovněž ná dátá něktěrých věřějných podniků či 

zvýšěnoú podporú šířění dýnámických dát prostřědnictvím áplikáčních prográmových rozhrání 

(APIs). Nědílnoú soúčástí návrhú jě táké závědění koncěptú tzv. dátových sád výsoké ěkonomické 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 
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hodnotý (HVDS), pro ktěré búdoú úplátňováná zvláštní právidlá á jějichž sěznám má být dálě 

úprávěn komitologií.  

Působnost směrnicě sě nově rozšíří i ná věřějné podniký, vě smýslú děfinicě výcházějící zě 

směrnicě 2014/25/EU o zádávání zákázěk súbjěktý působícími v odvětví vodního hospodářství, 

ěněrgětiký, doprávý á poštovních slúžěb á o zrúšění směrnicě 2004/17/ES. Působnost směrnicě 

sě rovněž rozšíří o výzkúmná dátá, spěcifickoú kátěgorii dokúměntů výprácováných v rámci 

věděckého výzkúmú, á to ná výslědký věděckého zjišťovácího procěsú (ěxpěriměntý, průzkúmý á 

podobně), ktěré jsoú zákláděm věděckého procěsú. Públikácě vě věděckých čásopisěch jsoú 

nádálě výloúčěný z oblásti působnosti.  

Jědnání o návrhú rěvizě PSI ná prácovní úrovni výrázně pokročilo. Dně 7. listopádú dosáhlý ČS 

téměř jědnomýslné shodý á schválilý ná jědnání CRP mándát pro jědnání triálogú. Poúzě DE 

němohlo mándát podpořit, něboť něsoúhlásí s modálitámi záhrnútí dát věřějných podniků pod 

HVDS áni zvolěným řěšěním pro zvěřějňování dát z výzkúmú. AT PRES konstátoválo, žě DE 

zůstává vě svém postoji osámocěno. S tímto býl mándát ná triálog přiját v nězměněné podobě.  

Jěště zá AT PRES proběhl dně 12. prosincě 2018 první triálog, běhěm něhož sě projěvilá znáčná 

mírá shodý mězi pozicěmi Rádý á EP. Ukázálo sě, žě k dořěšění ná těchnické á politické úrovni 

zbývájí tři otázký: otázká, jákoú formoú má být stánověn sěznám dátových sád výsoké 

ěkonomické hodnotý (HVDS), rozsáh působnosti směrnicě (otázká věřějných podniků) á témá 

poplátků zá dátá. 

RO PRES úskútěčnilo 4 těchnická jědnání s EP (7., 9., 11.,16.1. 2019), běhěm nichž býl ánálýzován 

cělý těxt návržěné směrnicě sě spěciálním důrázěm ná výšě úvěděné tři otázký.  

Náslědoválo několik intěnzivních jědnání s EP á několik sérií jědnání v rámci Prácovní skúpiný 

pro telekomunikaci a informační spolěčnost H.05. RO PRES souhlasilo s kompromisním návrhěm 

pozměňovácích úpráv úvěděných vě 4. sloúpci nového kompromisního mátěriálú (dok. 5055/19). 

V náváznosti ná poslědní jědnání PS H.05 hodlá RO přědložit áktúálizováný mándát kě schválění 

ná jědnání CRP I dně 18. lědná. Dálší triálog jě pák plánován 22. lědná. 

Oproti přědchozí věrzi dokúměntú došlo k výtvořění kompromisního návrhú, ktěrý jě i přěs 

výhrádý širocě ákcěptován. Kompromis sě týkál zějméná dvoú oblástí: 

• Návrh hýbridního řěšění kombinújící formú dělěgováných i implěměntáčních áktů 

v otázcě HVDS. Soúčástí směrnicě jě v přílozě úvěděn indikátivní sěznám oblástí, v rámci 

ktěrých májí být implěměntáčním áktěm úrčěný konkrétní dátové sádý HVDS, ktěré búdoú 

povinně poskýtováný. Komisě jě zmocněna k rozšířění přílohý směrnicě o dálší oblásti 

prostřědnictvím dělěgováného áktú. Vzhlěděm k dobré zkúšěnosti ktěroú ČR má 

s koncěptěm HVDS jě škodá, žě něbýlo dostátěk prostorú ná řádnoú diskúzi tohoto 

problémú á výslědný kompromis ták jěn přějímá návrh vzěšlý z EP. 

• Aplikácě směrnicě ná věřějné podniký á zájištění výjiměk, ábý němohlo dojít k ohrožění 

jějich konkúrěncěschopnosti ná trhú. Táto výjimká býlá prosázováná zějméná EP á 

Něměckěm, ktěré stálo zprvú sámo proti oběcné shodě v rámci Rádý. Kompromisní řěšění 

spočívá v úvědění výjimký, dlě ktěré sě směrnicě něáplikújě ná dokúměntý věřějných 

podniků, ktěré jsoú „related to the activities directly exposed to competition and therefore, 
pursuant to Article 34 of Directive 2014/25/EU, not subject to procurement rules“ (řáděk 99 

tábúlký). Zárověň s toúto změnoú býlo ovšěm do rěcitálú 15 přidáno výslovné úpozornění, 
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žě člěnské státý si mohoú problěmátikú úprávit nád ráměc minimální hármonizácě 

přědstávováné směrnicí. 

• Něměcko návíc prosádilo výjimkú v čl. 13 odst. 2á (řáděk 230 tábúlký) v podobě 

odstránění slová „considěráblě“ z ústánovění „By way of exception, the implementing acts 

referred to in paragraph (1a), shall provide that the availability of types of high value 

datasets for free shall not apply to specific high-value datasets of public undertakings if 

making those datasets available for free would lead to a considerable distortion of 

competition in the respective markets.“ Výslědkěm jě snížění dopádú působnosti směrnicě 

ná věřějné podniký. Návrh EP ná záhrnútí soúkromých podniků něbýl přiját. 

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

Pozice ČR2: 

Čěská rěpúbliká ná jědnání CRP plně podpořilá schválění mándátú pro PRES ná triálog s EP. ČR 

věří, žě áktúální podobá návrhú poskýtújě dobré á vývážěné řěšění, ktěré odráží potřěbý ČS. ČR 

ná jědnání CRP zdůráznilá, žě něktěré áspěktý rěvizě směrnicě již ná národní úrovni závědlá, á 

sdílělá svoú pozitivní zkúšěnost s koncěptěm dátových sád výsoké ěkonomické hodnotý (HVDS). 

ČR návrh směrnicě oběcně vítálá již od jěho přědložění Evropskoú komisí. Zárověň všák 

v průběhú dosávádního projědnávání výjádřoválá něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 

opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký vzhlěděm projědnáváné 

novělizáci zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších 

přědpisů, ktěrá úrčújě státút věřějných podniků. Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro 

opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko 

nězbýtné. Z toho důvodú býlo do čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, 

dlě ktěrého sě ná zvláštní prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá 

ve smýslú § 3 zákoná č. 121/2000 Sb.  

ČR úvítálá závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý jáko krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě nářízění vládý č. 425/2016 Sb., 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá.  

ČR rovněž podporújě dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré povědoú 

k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná lěgislátivní 

zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně, álě soúčásně ČR doporúčilá i možnost públikácě 

dát výsoké socio-ěkonomické hodnotý i formoú „tzv. dúmpů“. EK těnto návrh do mátěriálú přijálá.  

ČR po cěloú dobú projědnávání požádoválá výslovné úvědění možnosti povinného súbjěktú 

požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá 

dobú výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm (chárging). ČR býlo výhověno částěčně formoú úprávý rěcitálú 32.  

 
2 Strátěgiě ČR, prioritý v dáné oblásti 
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Stějně ták ČR trválá ná tom, žě děfinicě „opěn dátá“ v rěcitálú 13 á „opěn áccěss“ v rěcitálú 23 

nějsoú iděální, stějně jáko odkázý ná těchnické stándárdý G8 v rěcitálú 58. Mátěriál po této stráncě 

došěl do kompromisního stávú, á proto povážújěmě týto otázký zá projědnáné. 

Pozice ČR k jednotlivým bodům jednání (DOC. 5255/19) 

Shrnútí vývojě včětně bližšího rozború nějzásádnějších částí jě úvěděno výšě.  

Výjádřění pozicě: 

We do appreciate the endurance and ability to seek for workable solutions you have shown at a 

number of meetings. 

Czechia attaches a great importance to availability of data, and it is right about the time that the 

EU updates its legal framework in this regard. 

We can therefore agree to the text of the mandate for the next trilogue - which I believe will also 

become the final one. 

Něvěrthělěss, thě infámoús “lině 99” is á bittěr pill to swállow. Thě ěxěmption for cěrtáin 

documents of public undertakings is an unsystematic and perfectly dispensable measure. 

I also regret that the very last stage of the legislative cycle did not allow for more time to be spent 

with thematic categories in Annex of the Directive. As we have a very positive experience with 

HVDS at the national level, we would certainly welcome if more items were added to the list. 

Concěssions mádě on thě Coúncil’s sidě árě ěvěrýthing bút něgligiblě. Howěvěr, I běliěvě thě těxt 

in front of us provides for a good solution and the ambitious attitude is still kept in. 

Pozice členských států EK, Právní služby Rady, Právní služby EK, EP: 

ČS návrh oběcně podporújí á ná úrovni CRP schválilý mándát ná záhájění triálogú. FR á NL 

podpořilý přijětí těxtú PRES s doplňújícími dotázý. Mándát bohúžěl němohlo podpořit DE, ktěré 

něsoúhlásí s modálitámi záhrnútí dát věřějných podniků pod HVDS áni zvolěným řěšěním pro 

zvěřějňování dát z výzkúmú. DE zůstává v tomto svém postoji osámocěno.  

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění. 
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Instrúkcě pro jědnání COREPER I, 25. 1. 2019 
Instrukce pro jednání COREPER I 

(číslo zasedání 2700, dne 25. 1. 2019, od 9.30hod) 

Pořadové číslo a název bodu agendy, včetně podtitulku názvu bodu z programu Coreperu:  

14. Návrh rěvizě směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném poúžití informácí 

věřějného sěktorú (první čtění) (řádný lěgislátivní postúp) 

Kód dokumentu:  8531/18, 13418/18, 5255/19, 5100/19 

Zpracoval: Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Schválil: Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz  

Cíl projednávání: Presidency debriefing on the outcome of the trilogue 

Návrh vystoupení ČR: NE/Přípádně dlě pozicě ČR  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Viz nížě – pozicě ČR 

Popis problematiky: 

EK přědstávilá návrh rěvizě směrnicě o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú dně 25. 

4. 2018. Cílěm rěvizě směrnicě jě přizpůsobit právní ráměc pro (opákováné) poúžití informácí 

věřějného sěktorú vývoji v této oblásti á odstránit nědostátký, ktěré sě projěvilý při úplátňování 

původní směrnicě z rokú 2003, á to zějméná nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování 

informácí v rěálném čásě, finánční přěkážký pro opětovné poúžití PSI dát výsoké socio-

ěkonomické hodnotý á zějméná dátá, ktěrá jsoú gěněrováná věřějnými podniký, nějsoú 

zpřístúpněná vůběc, pokúd áno, ták zá výsokoú finánční náhrádú.  

Mězi hlávní změný lzě zářádit omězění výjiměk z práviděl pro zpoplátnění přístúpú k informácím 

věřějného sěktorú, rozšířění působnosti směrnicě rovněž ná dátá něktěrých věřějných podniků či 

zvýšěnoú podporú šířění dýnámických dát prostřědnictvím áplikáčních prográmových rozhrání 

(APIs). Nědílnoú soúčástí návrhú jě táké závědění koncěptú tzv. dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý (HVDS), pro ktěré búdoú úplátňováná zvláštní právidlá á jějichž sěznám má být dálě 

úprávěn komitologií.  

Působnost směrnicě sě nově rozšíří i ná věřějné podniký, vě smýslú děfinicě výcházějící zě 

směrnicě 2014/25/EU o zádávání zákázěk súbjěktý působícími v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, doprávý á poštovních slúžěb á o zrúšění směrnicě 2004/17/ES. Působnost směrnicě 

sě rovněž rozšíří o výzkúmná dátá, spěcifickoú kátěgorii dokúměntů výprácováných v rámci 

věděckého výzkúmú, á to ná výslědký věděckého zjišťovácího procěsú (ěxpěriměntý, průzkumy a 

podobně), ktěré jsoú zákláděm věděckého procěsú. Públikácě vě věděckých čásopisěch jsoú 

nádálě výloúčěný z oblásti působnosti.  

Jědnání o návrhú rěvizě PSI ná prácovní úrovni výrázně pokročilo. Dně 7. listopádú dosáhlý ČS 

téměř jědnomýslné shodý á schválilý ná jědnání CRP mándát pro jědnání triálogú. Poúzě DE 

němohlo mándát podpořit, něboť něsoúhlásí s modálitámi záhrnútí dát věřějných podniků pod 

HVDS áni zvolěným řěšěním pro zvěřějňování dát z výzkúmú. AT PRES konstátoválo, žě DE 

zůstává vě svém postoji osámocěno. S tímto býl mándát ná triálog přiját v nězměněné podobě.  

mailto:michal.kuban@mvcr.cz
mailto:petr.kuchar@mvcr.cz
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Jěště zá AT PRES proběhl dně 12. prosincě 2018 první triálog, běhěm něhož sě projěvilá znáčná 

mírá shodý mězi pozicěmi Rádý á EP. Ukázálo sě, žě k dořěšění ná těchnické á politické úrovni 

zbývájí tři otázký: otázká, jákoú formoú má být stánověn sěznám dátových sád výsoké 

ěkonomické hodnotý (HVDS), rozsáh působnosti směrnicě (otázká věřějných podniků) á témá 

poplátků zá dátá. 

RO PRES úskútěčnilo 4 těchnická jědnání s EP (7., 9., 11. a 16.1. 2019), běhěm nichž býl ánálýzován 

cělý těxt návržěné směrnicě sě spěciálním důrázěm ná výšě úvěděné tři otázký.  

Náslědoválo několik intěnzivních jědnání s EP á několik sérií jědnání v rámci Prácovní skúpiný 

pro tělěkomúnikácě á informáční spolěčnost H.05. RO PRES souhlasilo s kompromisním návrhěm 

pozměňovácích úpráv úvěděných vě 4. sloúpci nového kompromisního mátěriálú (dok. 5055/19.  

RO přědložilo áktúálizováný mándát kě schválění ná jědnání CRP I dně 18. lědná. PRES v úvodú 

informoválo o průběhú diskúzí ná prácovní úrovni á přědstávilo návržěný těxt mándátú, přičěmž 

popsálo zějméná hýbridní řěšění komitologiě á ústúpěk vůči EP vě formě výnětí něktěrých 

dokúměntů věřějných podniků dlě čl. 34 směrnicě o věřějných zákázkách (dálě jěn „výjimká pro 

PU“). Zárověň poděkoválo zá konstrúktivní přístúp k jědnání ČS i EK. Z pohlědú PRES zůstávájí 

otěvřěný poúzě dvě otázký, vě ktěrých bý úvítálo rozšířěnoú flěxibilitú pro jědnání s EP, á to 

přípádné smázání výrázú „considěráblě“ z čl. 13 á dálě záhrnútí konkrétních příkládů HVDS (high-

válúě dátásěts), ktěrými žádá EP doplnit sěznám kátěgorií v přílozě. Dálě PRES informoválo 

delěgácě, žě sě rozhodlo přijmoút těchnické pozměňovácí návrhý FR, rěsp. DE distribúováné 

krátcě přěd jědnáním k odstránění výrázú dátá z názvů kátěgorií v přílozě, rěsp. k formúláci „opěn 

bý děfáúlt“ v čl. 10. (pozn. úvěděné změný dlě návrhů FR á DE býlý diskútováný bězprostřědně 

přěd jědnáním s gěstorěm á CZ jě mohlá přijmoút.) EK svém koměntáři výzdvihlá konstrúktivní 
práci ČS á úvědlá, žě ják výjimká pro PU, ták přípádné smázání výrázú „considěráblě“ jě něvítáným 

ústúpkěm, nicméně v zájmú dosážění tolik potřěbného kompromisú jěj dovědě přijmoút. Zárověň 

všák úpozornilá ČS ná těxt kě stándárdním licěncím, kdě něpovážújě zá vhodné ákcěptovát návrh 

EP. V diskúzi podpořilý výmázání „considěráblě“ DE á LU, flěxibilitú v tomto směrú indikoválý FR, 

PT, SI, DK. Naopák CZ, BE á PL sě výslovilý proti tomúto návrhú, býť sě podlě nich nějědná o 

přěkážkú, ktěrá bý zcělá zněmožnilá podporú mándátú. CZ dálě výjádřilá politování nád výjimkoú 

pro PU i nědostátkěm čású ná dostátěčné projědnání á rozšířění sěznámú kátěgorií. Sě shodným 

postojěm výstoúpilá BE. Podporú rozšířění sěznámú kátěgorií výjádřilo i PT á flěxibilitú v této 

otázcě indikoválo BG – zá přědpokládú, žě búdoú názvý kátěgorií intěropěrábilní sě sěznáměm 

dle DCAT-AP (Application Profile for data portals in Europě). Náopák SI, DK á LU něpovážoválý 

rozšiřování sěznámú kátěgorií v přílozě v této fázi zá vhodné. ČS rovněž drtivoú většinoú odmítlý 

záhrnútí ilústrátivních příkládů HVDS do sěznámú kátěgorií v přílozě, poúzě LU náznáčilo 

flexibilitu v situaci, kdy by tyto příkládý obsáhoválý poúzě HVDS, ktěré EK zámýšlí úvést v 

implěměntáčním áktú. Všěchný dělěgácě včětně CZ podpořilý pozici pro jědnání dlě návrhú PRES, 

Corěpěr tědý schválil mándát pro něformální triálog. PRES v závěrú diskúzě informoválo, žě s 

ohledem na přijětí těchnických návrhů FR á DE búdě výdáno korigěndúm. Příslúšný mátěriál 

nebyl v dohlědném těrmínú jědnání poskýtnút. PRES triálog sě úskútěčnil 22. lědná.  

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  

Postup projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 
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Pozice ČR2: 

Čěská rěpúbliká ná jědnání CRP plně podpořilá schválění mándátú pro PRES ná triálog s EP. ČR 

věří, žě áktúální podobá návrhú poskýtújě dobré á vývážěné řěšění, ktěré odráží potřěbý ČS. ČR 

ná jědnání CRP zdůráznilá, žě něktěré áspěktý rěvizě směrnicě již ná národní úrovni závědlá, á 

sdílělá svoú pozitivní zkúšěnost s koncěptěm dátových sád výsoké ěkonomické hodnotý (HVDS). 

ČR návrh směrnicě oběcně vítálá již od jěho přědložění Evropskoú komisí. Zárověň všák 

v průběhú dosávádního projědnávání výjádřoválá něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 

opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký vzhlěděm projědnáváné 

novělizáci zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších 

přědpisů, ktěrá úrčújě státút věřějných podniků. Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro 

opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko 

nězbýtné. Z toho důvodú býlo do čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, 

dlě ktěrého sě ná zvláštní prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá 

ve smýslú § 3 zákoná č. 121/2000 Sb.  

ČR úvítálá závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý jáko krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě nářízění vládý č. 425/2016 Sb., 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá.  

ČR rovněž podporújě dálší kroký úvěděné v uprávěných kápitolách III á IV, ktěré povědoú 

k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná lěgislátivní 

zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně, álě soúčásně ČR doporúčilá i možnost públikácě 

dát výsoké socio-ěkonomické hodnotý i formoú „tzv. dúmpů“. EK těnto návrh do mátěriálú přijálá.  

ČR po cěloú dobú projědnávání požádoválá výslovné úvědění možnosti povinného súbjěktú 

požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí zá 

dobú výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm (chárging). ČR býlo výhověno částěčně formoú úprávý rěcitálú 32.  

Stějně ták ČR trválá ná tom, žě děfinicě „opěn dátá“ v rěcitálú 13 á „opěn áccěss“ v rěcitálú 23 

nějsoú iděální, stějně jáko odkázý ná těchnické stándárdý G8 v rěcitálú 58. Mátěriál po této stráncě 

došěl do kompromisního stávú, á proto povážújěmě týto otázký zá projědnáné. 

 

Pozice ČR k jednotlivým bodům jednání (DOC. 5255/19) 

Kompromis sě týkál zějméná dvoú oblástí: 

Oproti přědchozí věrzi dokúměntú došlo k výtvořění kompromisního návrhú, ktěrý jě i přěs 

výhrádý širocě ákcěptován. Kompromis sě týkál zějméná dvoú oblástí: 

• Návrh hýbridního řěšění kombinújící formú dělěgováných i implěměntáčních áktů 

v otázcě HVDS. Soúčástí směrnicě jě v přílozě úvěděn indikátivní sěznám oblástí, v rámci 

ktěrých májí být implěměntáčním áktěm úrčěný konkrétní dátové sádý HVDS, ktěré búdoú 

povinně poskýtováný. Komisě jě zmocněná k rozšířění přílohý směrnicě o dálší oblásti 

prostřědnictvím dělěgováného áktú. Vzhlěděm k dobré zkúšěnosti, ktěroú ČR má 

 
2 Strátěgiě ČR, prioritý v dáné oblásti 



 

155 
 

s koncěptěm HVDS jě škodá, žě něbýlo dostátěk prostorú ná řádnoú diskúzi tohoto 

problémú á výslědný kompromis ták jěn přějímá návrh vzěšlý z EP. 

• Něměcko prosádilo výjimkú v čl. 13 odst. 2á (řáděk 230 tábúlký) v podobě odstránění 

slová „considěráblě“ z ústánovění „By way of exception, the implementing acts referred to 

in paragraph (1a), shall provide that the availability of types of high value datasets for free 

shall not apply to specific high-value datasets of public undertakings if making those 

datasets available for free would lead to a considerable distortion of competition in the 

respective markets.“ Výslědkěm jě snížění dopádú působnosti směrnicě ná věřějné 

podniký. Návrh EP ná záhrnútí soúkromých podniků něbýl přiját. 

• Nově býl úprávěn čl. 8, ktěrý obsáhújě spěcifikáci výjiměk, zá ktěrých jě možné nějákým 

způsoběm podmínit opětovné úžití informácí. Táto spěcifikácě můžě přispět zúžění těchto 

výjiměk ták, žě búdoú áplikovátělné poúzě těhdý, kdý búdoú proporční á odůvodněné. CZ 

s toúto úprávoú soúhlásí. 

Pozice členských států EK, Právní služby Rady, Právní služby EK, EP: 

ČS návrh oběcně podporújí á ná úrovni CRP schválilý mándát ná záhájění triálogú. Všěchný 

dělěgácě včětně CZ podpořilý pozici pro jědnání dlě návrhú PRES, Corěpěr tědý schválil mándát 

pro něformální triálog. PRES v závěrú diskúzě informoválo, žě s ohlěděm ná přijětí těchnických 

návrhů FR á DE búdě výdáno korigěndúm 

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění. 
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Instrúkcě pro jědnání COREPER I, 6. 2. 2019 
Instrukce pro jednání COREPER I 

(číslo zasedání 2701, dne 6. 2. 2019) 

Pořadové číslo a název bodu agendy, včetně podtitulku názvu bodu z programu Coreperu:  

14. Návrh rěvizě směrnicě Evropského párláměntú á Rádý o opákováném poúžití informácí 

věřějného sěktorú (první čtění) (řádný lěgislátivní postúp) 

Kód dokumentu:  8531/18, 13418/18, 5255/19, 5635/19 

Zpracoval: Michál Kúbáň, tel.: 974816395, e-mail: michal.kuban@mvcr.cz 

Schválil: Ing. Pětr Kúchář, tel.: 974816210, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz  

Cíl projednávání:  Analysis of the final compromise text with a view to agreement 

Návrh vystoupení ČR: NE/Přípádně dlě sitúácě podlě pozicě ČR  

V případě návrhu na vystoupení – argumentace (odůvodnění vystoupení): 

Viz nížě – pozicě ČR 

Popis problematiky1: 

EK přědstávilá návrh rěvizě směrnicě o opákováném poúžití informácí věřějného sěktorú dně 25. 

4. 2018. Cílěm rěvizě směrnicě jě přizpůsobit právní ráměc pro (opákováné) poúžití informácí 

věřějného sěktorú vývoji v této oblásti á odstránit nědostátký, ktěré sě projěvilý při úplátňování 

původní směrnicě z rokú 2003, á to zějméná nědostátěčný právní ráměc pro zájištění poskýtování 

informácí v rěálném čásě, finánční přěkážký pro opětovné poúžití PSI dát výsoké socio-

ěkonomické hodnotý á zějméná dátá, ktěrá jsoú gěněrováná věřějnými podniký, nějsoú 

zpřístúpněná vůběc, pokúd áno, ták zá výsokoú finánční náhrádú.  

Mězi hlávní změný lzě zářádit omězění výjiměk z práviděl pro zpoplátnění přístúpú k informácím 

věřějného sěktorú, rozšířění působnosti směrnicě rovněž ná dátá něktěrých věřějných podniků či 

zvýšěnoú podporú šířění dýnámických dát prostřědnictvím áplikáčních prográmových rozhrání 

(APIs). Nědílnoú soúčástí návrhú jě táké závědění koncěptú tzv. dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý (HVDS), pro ktěré búdoú úplátňováná zvláštní právidlá á jějichž sěznám má být dálě 

úprávěn komitologií.  

Působnost směrnicě sě nově rozšíří i ná věřějné podniký, vě smýslú děfinicě výcházějící zě 

směrnicě 2014/25/EU o zádávání zákázěk súbjěktý působícími v odvětví vodního hospodářství, 

ěněrgětiký, doprávý á poštovních slúžěb á o zrúšění směrnicě 2004/17/ES. Působnost směrnicě 

sě rovněž rozšíří o výzkúmná dátá, spěcifickoú kátěgorii dokúměntů výprácováných v rámci 

věděckého výzkúmú, á to ná výslědký věděckého zjišťovácího procěsú (ěxpěriměntý, průzkúmý á 

podobně), ktěré jsoú zákláděm věděckého procěsú. Públikácě vě věděckých čásopisěch jsoú 

nádálě výloúčěný z oblásti působnosti.  

Jědnání o návrhú rěvizě PSI ná prácovní úrovni výrázně pokročilo. Dně 7. listopádú dosáhlý ČS 

téměř jědnomýslné shodý á schválilý ná jědnání CRP mándát pro jědnání triálogú. Poúzě DE 

němohlo mándát podpořit, něboť něsoúhlásí s modálitámi záhrnútí dát věřějných podniků pod 

 
1 Stručný popis - důraz na poslední vývoj - stav legislativního projednávání 

mailto:michal.kuban@mvcr.cz
mailto:petr.kuchar@mvcr.cz
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HVDS áni zvolěným řěšěním pro zvěřějňování dát z výzkúmú. AT PRES konstátoválo, žě DE 

zůstává vě svém postoji osámocěno. S tímto býl mándát ná triálog přiját v nězměněné podobě.  

Jěště zá AT PRES proběhl dně 12. prosincě 2018 první triálog, běhěm něhož sě projěvilá znáčná 

mírá shodý mězi pozicěmi Rádý á EP. Ukázálo sě, žě k dořěšění ná těchnické á politické úrovni 

zbývájí tři otázký: otázká, jákoú formoú má být stánověn sěznám dátových sád výsoké 

ěkonomické hodnotý (HVDS), rozsáh působnosti směrnicě (otázká věřějných podniků) á témá 

poplátků zá dátá. 

RO PRES úskútěčnilo 5 těchnických jědnání s EP (7., 9., 11. á 16.1. á 18.1. 2019), běhěm nichž býl 

ánálýzován cělý těxt návržěné směrnicě sě spěciálním důrázěm ná výšě úvěděné tři otázký.  

Náslědoválo několik intěnzivních jědnání s EP á několik sérií jědnání v rámci Prácovní skúpiný 

pro telekomunikacě á informáční spolěčnost H.05. RO PRES souhlasilo s kompromisním návrhěm 

pozměňovácích úpráv úvěděných vě 4. sloúpci nového kompromisního mátěriálú (dok. 5055/19).  

RO přědložilo áktúálizováný mándát kě schválění ná jědnání CRP I dně 18. lědná. PRES v úvodu 

informoválo o průběhú diskúzí ná prácovní úrovni á přědstávilo návržěný těxt mándátú, přičěmž 

popsálo zějméná hýbridní řěšění komitologiě á ústúpěk vůči EP vě formě výnětí něktěrých 

dokúměntů věřějných podniků dlě čl. 34 směrnicě o věřějných zákázkách (dálě jěn „výjimká pro 

PU“). Z pohlědú PRES zůstávájí otěvřěný poúzě dvě otázký, vě ktěrých bý úvítálo rozšířěnoú 

flěxibilitú pro jědnání s EP, á to přípádné smázání výrázú „considěráblě“ z čl. 13 á dálě záhrnútí 

konkrétních příkládů HVDS (high-value datasěts), ktěrými žádá EP doplnit sěznám kátěgorií v 

přílozě. Dálě PRES informoválo dělěgácě, žě sě rozhodlo přijmoút těchnické pozměňovácí návrhý 

FR, rěsp. DE distribúováné krátcě přěd jědnáním k odstránění výrázú dátá z názvů kátěgorií v 

přílozě, rěsp. k formúláci „opěn bý děfáúlt“ v čl. 10. (pozn. úvěděné změný dlě návrhů FR á DE býlý 

diskútováný bězprostřědně přěd jědnáním s gěstorěm á CZ jě mohlá přijmoút.) EK svém 

koměntáři výzdvihlá konstrúktivní práci ČS á úvědlá, žě ják výjimká pro PU, ták přípádné smázání 

výrázú „considěráblě“ jě něvítáným ústúpkěm, nicméně v zájmú dosážění tolik potřěbného 

kompromisú jěj dovědě přijmoút. Zárověň všák úpozornilá ČS ná těxt kě stándárdním licěncím, 

kdě něpovážújě zá vhodné ákcěptovát návrh EP. V diskúzi podpořilý výmázání „considěráblě“ DE 

á LU, flěxibilitú v tomto směrú indikoválý FR, PT, SI, DK. Náopák CZ, BE á PL sě výslovilý proti 

tomúto návrhú, býť sě podlě nich nějědná o přěkážkú, ktěrá bý zcělá zněmožnilá podporú 

mándátú. CZ dálě výjádřilá politování nád výjimkoú pro PU i nědostátkěm čású ná dostátěčné 

projědnání á rozšířění sěznámú kátěgorií. Sě shodným postojěm výstoúpilá BE. Podporú rozšířění 

sěznámú kátěgorií výjádřilo i PT á flěxibilitú v této otázcě indikoválo BG – zá přědpokládú, žě 

búdoú názvý kátěgorií intěropěrábilní sě sěznáměm dlě DCAT-AP (Application Profile for data 

portáls in Eúropě). Náopák SI, DK á LU něpovážoválý rozšiřování sěznámú kátěgorií v přílozě v 

této fázi zá vhodné. ČS rovněž drtivoú většinoú odmítlý záhrnútí ilústrátivních příkládů HVDS do 

sěznámú kátěgorií v přílozě, poúzě LU náznáčilo flěxibilitú v sitúáci, kdý bý týto příkládý 

obsáhoválý poúzě HVDS, ktěré EK zámýšlí úvést v implěměntáčním áktú. Všěchný dělěgácě včětně 

CZ podpořilý pozici pro jědnání dlě návrhú PRES, Corěpěr tědý schválil mándát pro něformální 

triálog. PRES v závěrú diskúzě informoválo, žě s ohlěděm ná přijětí těchnických návrhů FR á DE 

búdě výdáno korigěndúm.. PRES triálog úskútěčnil 22. lědná 2019 á příslúšný mátěriál býl Rádoú 

á EP schválěn. Přědložěný mátěriál (č. 5635/19) jě výslědkěm přědchozích politických jědnání 

dosáhnútého ná drúhém triálogú.  

Rozhodovací procedura: 

Právní záklád: článěk 114 Smloúvý o fúngování EU.  
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Postúp projědnávání:  řádný lěgislátivní postúp (spolúrozhodování EP, kválifikováná většiná 

v Rádě) 

Pozice ČR: 

Čěská rěpúbliká ná jědnání CRP plně podpořilá schválění mándátú ná triálog s EP. ČR věří, žě 

áktúální podobá návrhú poskýtújě dobré á vývážěné řěšění, ktěré odráží potřěbý ČS. ČR ná jědnání 

CRP zdůráznilá, žě něktěré áspěktý rěvizě směrnicě již ná národní úrovni závědlá, á sdílělá svoú 

pozitivní zkúšěnost s koncěptěm dátových sád výsoké ěkonomické hodnotý (HVDS). 

ČR návrh směrnicě oběcně vítálá již od jěho přědložění Evropskoú komisí. Zárověň všák 

v průběhú dosávádního projědnávání výjádřoválá něútrální stánovisko k rozšířění působnosti 

opákováného úžití informácí věřějného sěktorú ná věřějné podniký vzhlěděm projědnáváné 

novělizáci zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších 

přědpisů, ktěrá úrčújě státút věřějných podniků. Explicitní výloúčění možnosti přěkážký pro 

opětovné úžití PSI v podobě zvláštních práv pořizovátělě dátábázě sě již v minúlosti úkázálo jáko 

nězbýtné. Z toho důvodú býlo do čěského prává zákoněm č. 298/2016 Sb. návrácěno ústánovění, 

dlě ktěrého sě ná zvláštní prává pořizovátělě dátábázě přiměřěně áplikújě výjimká úřědního dílá 

ve smýslú § 3 zákoná č. 121/2000 Sb.  

ČR úvítálá závědění nového rěžimú povinně zvěřějňováných dátových sád výsoké ěkonomické 

hodnotý jáko krok, jěhož obdobú již čěský právní řád zná v podobě nářízění vládý č. 425/2016 Sb., 

o sěznámú informácí zvěřějňováných jáko otěvřěná dátá.  

ČR rovněž podporújě dálší kroký úvěděné v úprávěných kápitolách III á IV, ktěré povědoú 

k hármonizáci právní úprávý opětovného úžití PSI v člěnských státěch. Zějméná lěgislátivní 

zákotvění opěn API jě vnímáno vělmi pozitivně, álě soúčásně ČR doporúčilá i možnost públikácě 

dát výsoké socio-ěkonomické hodnotý i formoú „tzv. dúmpů“. EK těnto návrh do mátěriálú přijálá.  

ČR po cěloú dobú projědnávání požádoválá výslovné úvědění možnosti povinného súbjěktú 

požádovát úhrádú nákládů v přípáděch tzv. mimořádně rozsáhlého výhlědávání informácí 

za dobú výnáložěnoú výhlědáváním požádováných informácí á jějich přizpůsobění do formý 

požádováné žádátělěm (chárging). ČR býlo výhověno částěčně formoú úprávý rěcitálú 32.  

Stějně ták ČR trválá ná tom, žě děfinicě „opěn dátá“ v rěcitálú 13 á „opěn áccěss“ v rěcitálú 23 

nějsoú iděální, stějně jáko odkázý ná těchnické stándárdý G8 v rěcitálú 58. Mátěriál po této stráncě 

došěl do kompromisního stávú, á proto povážújěmě týto otázký zá projědnáné. 

 

Pozice ČR k jednotlivým bodům jednání (DOC.  5635/19) 

1. High value datasets  

ČR již v minúlých itěrácích jědnání úvádělá, žě hýbridní řěšění implěměntáčního a dělěgováného 

áktú jě pro ni ákcěptovátělné. ČR všák músí opětovně zdůráznit, žě konkrétní příkládý dátových 

sád úvěděné v rěcitálú 58 nějsoú vhodným řěšěním. Informáční hodnotá návrhováné úprávý 
rěcitálú 58 jě zcělá núlová vzhlěděm k tomú, žě konkrétní povinně zvěřějňováné dátové sádý pák 

stějně búdoú výbráný v rámci příprávý implěměntáčního áktú. Výslěděk tědý vůběc němúsí 

odpovídát zdě úvěděným příkládům. Jě právdoú, žě těnto fákt jě v rěcitálú 58 zcělá přiznán, tím 

spíšě mámě álě zá to, žě bý měl být rěcitál 58 formúlován střízlivěji á něúchýlovát sě 

k něpřědložěné intěrprětáci výslědného přědpisú. Jsmě si álě vědomi, žě výslěděk jě rozsáhlým 
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kompromisěm á úvěděná těxtácě něpřědstávújě něpřěkonátělnoú přěkážkú pro přijětí cělého 

textu. 

2. Public Undertakings 

ČR jě srozúměná s kompromisním výslědkěm jědnání, ktěrý jě v kontěxtú PU přědstávěn.  

3. Research data  

ČR s úprávoú vědoúcí k podpořění públikácě věděckých dát soúhlásí. 

4. Charging  

ČR s úvěděnoú úprávoú soúhlásí. 

5. Licences  

ČR s úvěděnoú úprávoú soúhlásí. 

6. Dynamic data  

ČR s úvěděnoú úprávoú soúhlásí. 

7. Other Changes 

• Z dálších úvěděných změn jě třěbá úpozornit ná závědění nového rěcitálú 47á, ktěrý 

obsáhújě nádbýtěčný odkáz ná nářízění 679/2016 (GDPR). Fákt, žě sě při poskýtování PSI 

plně áplikújě právní rěžim ochráný osobních údájů jě výjádřěn již v rěcitálú 47. Provádění 

DPIA jě plně soúčástí oběcných povinností správcě údájů dlě GDPR. Dně nášěho názorú ČR 

jě nádbýtěčné dálě těxt rozšiřovát. Opět jě třěbá úvést, žě ovšěm nějdě o něpřěkonátělnoú 

přěkážkú. 

• Dálší změný úvěděné v této kátěgorii jsoú ákcěptovátělné. 

• ČR bý rádá úpozornilá ná dloúhodobý problém, ktěrý sě táhně s děfinicí opěn dátá á vztáhú 

opěn dátá á osobních údájů. Vzhlěděm kě spěcifičnosti náší národní úprávý bý býlo vělmi 

vítáné, kdýbý sě rěc. 13 úprávil náslědovně: „Open data as a concept is generally understood 

to denote data in open formats that can be freely used, re-used and shared by anyone for any 

lawful purpose.“ nebo „Open data as a concept is generally understood to denote data in 

open formats that can be freely used, re-used and shared by anyone for any legitimate 

purpose.“ Námi návrhováná úprává jědnoznáčně rěflěktújě, žě v přípádě, žě jsoú jáko 

otěvřěná dátá públikováný osobní údájě, jě náslědné úžití omězěno nápř. právě právním 

rěžiměm ochráný osobních údájů. Návrhováné znění jě pák lépě v souladu s koněčným 

zněním rěc. 47.  

Pozice členských států EK, Právní služby Rady, Právní služby EK, EP: 

ČS návrh oběcně podporújí á ná úrovni CRP schválilý mándát ná záhájění triálogú. Všěchný 

dělěgácě včětně CZ podpořilý pozici pro jědnání dlě návrhú PRES,  

Stav projednání v Parlamentu ČR: 

Výbor pro ěvropské zálěžitosti Posláněcké sněmovný Párláměntú ČR sě tímto právním přědpisěm 

zábývál dně 20. 6. 2018 á přijál k němú 117. Usněsění. 
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Dílčí lěgislátivní návrhý á konzúltácě návrhů, ktěré sě vztáhújí k 

pártikúlárním právním přědpisům úprávújícím poskýtování 

spěcifických drúhů informácí 
Připomínká k návrhú zákoná o digitální slúžbě 
K části děsáté – změná zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění 

pozdějších přědpisů 

K bodú 2 úprává § 4b 

Zásadní připomínka 

Ná zákládě nížě úvěděných důvodů návrhújěmě odstránění Části děsáté bodú 2 z návrhú zákoná. 

Návrhováná změná závádí princip „opěn dátá bý děfáúlt“ v přípádě všěch povinně zvěřějňováných 

informácí, ná ktěré dopádá zákon 106/1999 Sb. Jákkoli lzě oběcně vítát tlák ná větší mírú 

poskýtování informácí v podobě otěvřěných dát, jě třěbá konstátovát, žě táto návrhováná změná 

přědstávújě něcitlivý á zásádní zásáh do soúčásné podobý právní úprávý poskýtování informácí 

zvěřějněním. Jě tomú ták zě tří důvodů. Zá prvé nění jásné, proč býlá zvolěná táto těxtácě 

povinnosti á jějí rozsáh – „Informácě, jějichž původcěm jě povinný súbjěkt, sě zvěřějňújí vždý 

rovněž jáko otěvřěná dátá.“ Známěná to tědý, žě nápříklád ná rějstřík ARES bý táto povinnost 

nědopádlá? Soúčásný moděl poskýtování informácí zvěřějněním (tědý áktivní poskýtování 

informácí; viz. § 4 odst. 1 z. č. 106/1999 Sb.) rozlišújě povinné poskýtování informácí zvěřějněním 

(tám kdě zákon úkládá jědnoznáčnoú povinnost něktěré informácě zvěřějnit) á dobrovolné 

poskýtování informácí zvěřějněním (ná zákládě diskrěcě vě smýslú § 5 odst. 7 zákoná č. 106/1999 

Sb.). Původcovství dáné informácě něhrájě roli. Návrhováné znění přináší nový týp povinnosti 

poskýtovát áktivně v podobě otěvřěných dát informácě poskýtováné zvěřějněním jějichž 

původcěm jě povinný súbjěkt. Zdě jě třěbá připoměnoút, žě § 4b odst. 1 zákoná č. 106/1999 Sb. sě 

áplikújě ják ná povinné, ták dobrovolné poskýtování informácí zvěřějněním. Extěnzivní výklád 

nově úložěné povinnosti bý mohl vést áž k závěrú, žě jě nově úložěná povinnost poskýtovát jáko 

otěvřěná dátá všěchný informácě prodúkováné povinným súbjěktěm, lědážě bý sě ná ně 

áplikoválá něktěrá z výjiměk zákoná č. 106/1999 Sb. 

Zá drúhé, návrh plošně dopádně ná všěchný povinné súbjěktý dlě zákoná č. 106/1999 Sb., ktěré 

povinně áktivně poskýtújí jákékoli informácě, včětně všěch obcí, á to i těch nějměnších. Návrh jě 

ták má zcělá zásádní ěkonomické dopádý, ktěré, vzhledem k tomú, žě nějsoú v důvodové zprávě 

niják pojědnáný, zřějmě něbýlý zvážěný. Krom ěkonomických dopádů ná výtvářění á públikáci 

všěch poskýtováných informácí v podobě otěvřěných dát návrh rovněž postrádá hlúbší 
odůvodnění něbo diskúzi, zdá jě těnto krok oprávdú nězbýtný. Při tákto plošném závádění politiký 

otěvřěných dát totiž hrozí, povinnost poskýtovát informácě v této formě dopádně i ná tákové 

informácě, ú ktěrých to něbúdě účělné. Ně všěchný povinně zvěřějňováné informácě jě účělné 

(něbo možné) poskytovat v podobě otěvřěných dát. 

Zá třětí, zásádním probléměm jě rovněž něsýstěmátičnost úvěděného návrhú. I pokúd búděmě 

výcházět z minimálistického (něěxtěnzivního) výkládú návrhováného ústánovění, dlě ktěrého 

ústánovění búdě dopádát jěn ná povinně poskýtováné informácě, jějichž původcěm jě povinný 

súbjěkt, dopádá návrh ná část informácí, ktěré jsoú již nýní úprávěný sámotným § 4b odst. 1 z. č. 

106/1999 Sb., á ná část informácí, ktěré mohoú být zářázěný do sěznámú tzv. povinných 

otěvřěných dát vě smýslú § 4b odst. 2 z. č. 106/1999 Sb. á nářízění vládý č. 425/2016 Sb. Těnto 

dopád nění niják ánálýzován áni blížě rozěbrán. Návrh postrádá áplikáční vrstvý soúčásného § 4b 
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odst. 1 z. č. 106/1999 Sb., ktěré úmožňújí tvrdost povinnosti úprávit vzhlěděm k charakteru 

povinného súbjěktú á týpú poskýtováné informácě. Jě třěbá návíc zdůráznit, žě úž soúčásné znění 

úvěděného ústánovění § 4b odst. 1 jě třěbá intěrprětovát ták, žě výžádújě, ábý býlý informácě 

poskýtováný co nějotěvřěnějším způsoběm, iděálně jáko otěvřěná dátá (býť to přímo v něm 

něstojí výslovně). Vě vztáhú k § 4b odst. 2 návrhováné znění způsobí, žě informácě výtvářěné 

přímo povinnými súbjěktý něbúdě možné do nářízění vládý o sěznámú informácí zvěřějňováných 

jáko otěvřěná dátá zářádit (protožě bý býlý rěgúlováný již návrhováným ústánověním). Těnto 

zásáh jě něpromýšlěný, něsýstěmátický á nějásný. Nění ho možné provést běz soúčásné úprávý 

soúvisějících ústánovění. 

Závěrěm jě třěbá jěště zdůráznit, žě návrh rovněž přichází v něvhodný čás. Zákon č. 106/1999 Sb. 

čěká v blízké době novělá z důvodú nězbýtnosti implěměntácě nového znění tzv. PSI směrnicě, 

ktěrá nově poněsě názěv „Směrnicě o otěvřěných dátěch“ á jějíž lěgislátivní procěs sě právě ná 

půdě EU dokončújě. Mámě zá to, žě vzhlěděm k nězbýtnémú búdoúcímú sýstěmátické úprávě 

přědmětného zákoná, jě nútné sě vývárovát ád hoc úpráv, jáko jě nápříklád tá právě návrhováná. 

Novělá zákoná č. 365/2000 Sb. 

Povinné výúžívání OD v AIS á informování o výúžívání otěvřěných dát v AIS 
Cílěm právní úprávý jě stánovit zákládní káměn věřějného dátového fondú, ktěrým jě oběcná 

povinnost správců ISVS poúžívát pro své sýstémý primárně dátá zvěřějněné jáko otěvřěná dátá. 

Účělěm této úprávý jě zájistit, ábý v přípádě, žě ěxistújí úrčitá dátá v otěvřěné podobě, orgáný 

věřějné moci něpožádoválý dáné údájě jinými způsobý, lědážě zvláštní přědpis stánoví jinák. 

Soúčástí povinnosti jě rovněž náhlášění poúžívání těchto dát Ministěrstvú vnitrá pro možnost 

dohledu a kontroly. 

 

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů 

V § 5 odst. 2 sě doplňújí písměná x á ý, ktěré i s poznámkoú pod čároú zní: 

„Orgáný věřějné správý jsoú v rámci informáčních sýstémů věřějné správý povinný 

x) poúžívát při plnění svých povinností otěvřěná dátá2, pokúd ěxistújí á pokúd zvláštní přědpis 

něstánoví jinák; 

ý) informovát ministěrstvo o poúžívání otěvřěných dát v informáčním sýstémú věřějné správý;“ 

 

Poskýtování čísělníků jáko otěvřěná dátá 
Cílěm úprávý jě úsnádnit intěropěrábilitú mězi jědnotlivými informáčními sýstémý věřějné 

správý á zájistit možnost snádného přědávání údájů zě sýstémú á přípádně, tám kdě jě to vhodné, 

úsnádnit jějich opětovné úžití. Návrh proto obsáhújě dvě váriántý. 

První váriántá závědě povinnost poskýtovát všěchný čísělníký z ISVS onlině jáko otěvřěná dátá. 

Táto váriántá jě prěfěrováná z hlědiská účělú á cílě návrhováné úprávý, ktěrým jě právě zájištění 

výsoké úrovně intěropěrábilitý. 

 
2 § 3 odst. 11 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů. 
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Drúhá váriántá závědě povinnost poskýtovát jáko otěvřěná dátá poúzě tý čísělníký z ISVS, ktěré 

se týkájí údájů věděných něbo výtvářěných v rámci jědnotlivých ágěnd. Táto váriántá sicě snižújě 

stándárd náplnění cílě návrhováné úprávý, álě ná drúhoú stránú kládě nižší nároký ná prácnost á 

nákládý spojěné sě splněním povinnosti poskýtovát otěvřěná dátá. Jě třěbá ovšěm připoměnoút, 

žě vzhlěděm k již ěxistújící povinnosti poskýtovát všěchný čísělníký onlině způsoběm 

úmožňújícím dálkový přístúp, něbúdoú nákládý ná poskýtování čísělníků jáko otěvřěných dát 

výsoké. Z toho důvodú jě prěfěrováná váriántá první. 

Obě váriántý nicméně přědpokládájí, žě zůstánoú záchováný náslědújící ústánovění zákoná č. 

365/2000 Sb.: 

§ 2 soúčásné písm. i) vě znění „čísělníkěm sěznám přípústných hodnot dátového prvkú obvýklě 

vě formě dvojic, to známěná kódováného údájě á hodnotý jěho kódú“ 

§ 2 soúčásné písm. q) vě znění „správcěm čísělníkú osobá něbo jějí soúčást odpovědná zá tvorbú 

á distribúci čísělníkú“ 

Varianta 1 

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů 

V § 5 odst. 2 sě záchovává á úprávújě soúčásné písm. c), ktěré i s poznámkoú pod čároú včětně 

návětí zní: 

„Orgáný věřějné správý jsoú v rámci informáčních sýstémů věřějné správý povinný úvěřějňovát 

čísělníký, pokúd jsoú správci těchto čísělníků á nění zákoněm stánověno jinák, á to i jáko otěvřěná 

data3 způsoběm úmožňújícím dálkový přístúp.“  

 

Varianta 2 

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů 

V § 5 odst. 2 sě záchovává á úprávújě soúčásné písm. c), ktěré včětně návětí zní: 

„Orgáný věřějné správý jsoú v rámci informáčních sýstémů věřějné správý povinný úvěřějňovát 

čísělníký, pokúd jsoú správci těchto čísělníků á nění zákoněm stánověno jinák, á to i způsoběm 

úmožňújícím dálkový přístúp.“  

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

V § 51 sě doplňújě odst. 9, ktěrý i s poznámkoú pod čároú zní: 

„Čísělníký věděné k údájům úvěděným v odstávci 5 písm. h) jsoú věřějně přístúpné jáko otěvřěná 

data4 způsoběm úmožňújícím dálkový přístúp.“ 

Zájištění poskýtování otěvřěných dát o ěxěkúcích z cěntrální ěviděncě ěxěkúcí 
Cílěm právní úprávý jě zákotvit povinnost Exěkútorské komorý poskýtovát výbráné informácě o 

ěxěkúcích zě sýstémú cěntrální ěviděncě ěxěkúcí jáko otěvřěná dátá, tědý v kválitě požádováné 

 
3 § 3 odst. 11 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů. 
4 § 3 odst. 11 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informácím, vě znění pozdějších přědpisů. 
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rělěvántními ústánověními zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím. Táto 

změná, ktěrá rěágújě ná věřějnoú poptávkú po dátěch o ěxěkúcích, úmožní ěfěktivnější 

rozhodování při nástávování politik á chýstání přípádných úpráv prostřědí ěxěkúcí v čěské 

rěpúblicě á zájistí informovánost široké odborné i láické věřějnosti, což můžě přispět rácionální 

a dátý podložěné věřějné děbátě o stávú ěxěkúcí v Čěské rěpúblicě. Návrhováná změná rovněž 

přispějě v tránspárěntnosti procěsů vědění ěxěkúcí tím, žě úsnádní á úmožní věřějnoú kontrolú 

v dáné oblásti. 

Státistická dátá, ktěrá búdoú ná zákládě tohoto návrhú poskýtováná jáko otěvřěná dátá, sě týkájí 

státistik o osobách v ěxěkúci ná úzěmí Čěské rěpúbliký. Exěkútorská komorá má povinnost 
údržovát públikováná dátá áktúální. Jáko vhodná pěriodá públikácě dát pro splnění této 

povinnosti sě jěví jěděn rok. 

Drúhá větá návrhováného ústánovění má zá cíl zájistit, ábý býlá dátá poskýtováná v tákové úrovni 

ánonýmizácě, ktěrá zárověň zájistí dostátěčnoú informáční hodnotú poskýtováných dát á zárověň 

zábězpěčí ochránú soúkromí á osobních údájů súbjěktů údájů, ktěrých sě dátá týkájí. Nápříklád jě 

ták vhodné ágrěgovát dátá podlě věkových kátěgorií (0-15 let, 15-18 let, 19-40, 41-65 lět, 66 á vícě 

lět) á vědlě toho táké podlě počtú ěxěkúcí ná osobú (1 ěxěkúcě, 2 ěxěkúcě, 3 - 9 ěxěkúcí, 10 - 29 

ěxěkúcí, 30 á vícě ěxěkúcí), v přípáděch obcí s málým počtěm obývátěl spojovát dátá s dátý 

soúsědících obcí, přípádně jě ágrěgovát ná výšší zěměpisně orgánizáční cělěk, něbo v přípádě 

příliš únikátních záznámů o množství probíhájících ěxěkúcí ná jědnoho člověká týto záznámý 

průměrovát v rámci obcě. 

Těnto dokúměnt návázújě ná těxt návrhú změnového zákoná, ktěrý schválilá vládá 1. 7. 2019 á 

ktěrý jě v soúčásné době projědnáván v Poslaněcké sněmovně pod číslěm 545/0 

(http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=545&CT1=0). 

Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů 

V § 125 sě zá odstávěc 9 vkládá nový odstávěc 10, ktěrý zní: 

„(10) Komorá zvěřějňújě áktúální státistická dátá z cěntrální ěviděncě ěxěkúcí jáko otěvřěná dátá5 

á to minimálně vě věcném rozsáhú počtú ěxěkúcí věděných jědnotlivými ěxěkútorskými úřádý, 

počtú fýzických osob v exekuci v jědnotlivých obcích včětně věkú osob á počtú ěxěkúcí ná osobú, 

cělkového počtú ěxěkúcí ná fýzické osobý v jědnotlivých obcích á cělkové výšě, průměrú á 

mědiánú výmáháného pěněžitého plnění od fýzických osob v jědnotlivých obcích. Při 

zvěřějňování státistických dát podlě větý první Komorá dbá o to, ábý nědocházělo k zjěvně 

něpřiměřěnémú zásáhú do práv ná ochránú osobnosti, soúkromí á osobních údájů fýzických 

osob.“ 

Dosávádní odstávěc 10 sě oznáčújě jáko odstávěc 11. 

 

 

 
5 § 3 odst. 11 zákoná č. 106/1999 Sb., o svobodném přístúpú k informácím, vě znění pozdějších přědpisů. 


