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Potenciál otevřených dat

• Lze jej hledat všude tam, kde se pracuje s 
informacemi veřejné správy.

• Jako otevřená data mohou být 
publikovány jakékoliv informace, jejichž 
zveřejnění není v rozporu se zákonem.

• Časté argumenty odpůrců:

– O data nemá nikdo zájem. Nikdo s daty neumí 
pracovat. Data nejsou dostatečně kvalitní.

– Otevírání dat je nákladné.



Přínosy otevřených dat

3

Posílení transparentnosti

Zefektivnění veřejné správy

Kontrola veřejné správy

Zapojení občanů do rozhodování

Datová žurnalistika

Zdroj nových služeb a pracovních příležitostí



Aplikace nad otevřenými daty

Mobilní aplikace pro vyhledání spojení 

MHD
Pubtran ( cca 1 milion instalací) | Metrobot



Aplikace nad otevřenými daty

Mobilní aplikace pro předpověď počasí
Aladin (cca 2 miliony instalací) | Klara (cca 400 tis. instalací)



Aplikace nad otevřenými daty

Informace o firmách – firmo.cz
Obchodní rejstřík, plátci DPH, dotace, kontroly, …



Aplikace nad otevřenými daty

Volby 2016: zisky a ztráty – Český rozhlas



Aplikace nad otevřenými daty (?)

Modré zóny v Praze – mapy.cz



Přínosy 5* otevřených dat

Chci vytvořit mobilní aplikaci pro vyhledávání adres 
a ulic a zobrazování informací o nich …
• dopravní spojení
• parkování (modré zóny, parkoviště)
• uzavírky, opravy, dopravní informace (zácpy, provoz, hluk)
• blokové čištění, kontejnery pro svoz odpadu, tříděný odpad
• parky, památky
• subjekty a jejich provozovny poblíž
• kontroly (ČOI, SVS, SZPI)

… a postupně přidávat další druhy informací, o 
kterých nyní nevím



Přínosy 5* otevřených dat

Data musím umět

• nalézt
– 3* data: v lepším případě v datovém katalogu, v horším na webech 

jednotlivých měst a městských částí

• spojit dohromady
– 3* data: mám k dispozici v mnoha různorodých tabulkách či jiných 

formátech)

• pravidelně aktualizovat
– a to i na denní bázi, takže to nemohu dělat ručně, musím si to 

naprogramovat

– 3* data: naprogramované dílo musím upravovat (je velmi náchylné 
i k drobným změnám v jednom datovém zdroji a neumí pracovat s 
novými zdroji)



Přínosy 5* otevřených dat

• 5* otevřená data tyto úlohy usnadňují 
(pokud jsou udělána správně)

– vyhledávání dat
• např. zjišťovat v jakých datových sadách jsou data o 

ulicích v Praze

– spojování dat
• s daty lze rovnou pracovat, netřeba je nejprve složitě 

upravovat

– pravidelné aktualizace
• zpracování 5* dat není tak náchylné ke změnám



Přínosy 5* otevřených dat

V jakých datových sadách jsou reprezentovány údaje o 
osobách kontrolovaných NKÚ?

Registr smluv České Republiky - Smlouvy 61961

Registr smluv České republiky - Objednávky 27726

Subjekty ve VaVaI 14286

Pracoviště resortu z ČÚZK 763

Kontrolované osoby NKÚ 6254

Agendy orgánů veřejné moci České republiky 12112

Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) 60520

Data o subjektech ze systému ARES - živnostenský rejstřík 167376

Číselníky z Monitoru státní pokladny Ministerstva financí 104522

Registr smluv České republiky - Finanční plnění 5516

Kontroly České obchodní inspekce 2576

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) 6658

Orgány veřejné moci České republiky 60007

Data o subjektech ze systému ARES - obchodní rejstřík 94881


