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Co jsou otevřená data 

•  Data zveřejněná na Internetu, která jsou 
–  úplná, 
–  snadno dostupná, 
–  strojově čitelná, 
–  používající standardy s volně dostupnou specifikací, 
–  zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení, 
–  dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. 

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



Otevřená data 

Otevřená	data	≠	CO?	ale	=	JAK?		
-	způsob	publikace	-				



Stupně otevřenosti datových 
sad a jejich význam 

Data zveřejněná na Internetu, která jsou: 
 
•  úplná, 
•  snadno dostupná, 
•  strojově čitelná, 
•  používající standardy s volně dostupnou 

specifikací, 
•  zpřístupněna za jasně definovaných 

podmínek užití dat s minimem omezení, 
•  dostupná uživatelům při vynaložení minima 

možných nákladů. 



Význam otevřených dat a jejich 
přínosy 

		

8	

Posílení	
transparentnos/		

Zdroj	nových	
pracovních	
nabídek	a	

nových	služeb	

Zefek/vnění	
veřejné	správy	a	
zlepšení	kvality	

života	

Kontrola	veřejné	
správy		

Zapojení	občanů	
do	rozhodování	

Datová	
žurnalis/ka	

Nové	
ekonomické	
přiležitos/	

Data	jako	nová	
nevyčerpatelná	
“surovina”	



Otevřená data ve světě 

USA Velká Británie 

 
 
•  36 tisíc datových sad  
•  Open Data Institute  
•  OD startups 

	
	
•  186 tisíc datových sad 
•  Code for America  



 
Doprava v Londýně 

	
…zrušili	jsme	portál	pro	plánování	
cest	Transport	Direct,	protože	vláda	
dala	veřejně	k	dispozici	data	k	
jízdním	řádům.	Ukázalo	se,	že	není	
potřeba,	aby	tuto	službu	provozovala	
státní	správa,	když	to	jiní,	za	využiA	
těch	dat,	umí	lépe.	
	
Caroline	JarreH,		
Government	Digital	Service,	UK	
		
	



 Otevřená data v zahraničí  
Mezinárodní iniciativy   

Mezinárodní indexy 

Mezinárodní organizace  



Otevřená data v Rakousku  
	

Příklady	aplikací	nad	otevřenými	daty	

 
 

  
   2 129 datových sad v katalogu 

  
 
 
 
 
 



Otevřená data Engerwitzdorf 
http://www.engerwitzdorf.at/index.php/ct-menu-item-84/ct-menu-item-86 

				

obec	s	8631	obyvateli	s	trvalým	bydlištěm	



 
 
 
 

Situace v České republice  



 
Strategické dokumenty v ČR 

Strategický	rámec	rozvoje	veřejné	správy	ČR	pro	období	2014	–	2020		

Strategie	Digitální	Česko	v.	2.0:	Cesta	k	digitální	ekonomice	

Akční	plán	boje	s	korupcí	na	rok	2016	

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

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

• Nové	trendy	
• Nové	výzvy	

Akční	plán	pro	rozvoj	digitální	trhu	



Česká republika v EU   

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

OPEN	DATA	MATURITY	REPORT	–	2016	



Otevřená data v ČR  

•  2015  

–  Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy  

–  Vzorové publikační plány  

–  Národní katalog otevřených dat 

2016 

•  Připravena úprava zákona podporující otevřená data – schválena  

•  Nově publikující instituce a úřady 

•  Strategické dokumenty ČR   

–  Akční plán rozvoje digitálního trhu  

–  Akční plán partnerství pro otevřené vládnutí na rok 2016-2018 

 



Standardy, publikace a 
katalogizace OD VS ČR 

 

http://opendata.gov.cz 



 
Národní katalog otevřených dat 
 

Na	portále	veřejné	správy	–	hHp://data.gov.cz		
1.	místo	–	Český	úřad	katastrální	a	zeměměřičský	–	38	469	datových	sad	

	Počet	datových	sad	a	datových	souborů	v	NKOD	



Zakotvení otevřených dat v 
legislativě 

6.9. návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně 
některých zákonů (implementace nařízení eIDAS) podepsán prezidentem ČR 
Open Data - Druhý pilíř tohoto legislativního řešení. 
Ø  Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

–  Zákonné zakotvení národního katalogu otevřených dat jako informačního systému 
veřejné správy a centrálního místa systému otevřených dat v ČR 

–  Definice otevřených dat (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) 

–  Zřízení nové povinnosti povinných subjektů poskytovat určité informace jako otevřená 
data (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). Konkrétní seznam – nařízení Vlády. 

–  Zmocnění Vlády k vydání nařízení, kterým stanoví seznam informací (datových sad) 
zveřejňovaných jako otevřená data 

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



Seznam informací povinně 
zveřejňovaných jako otevřená 
data  

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

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

	
•  Údaje	obsažené	v	seznamu	fyzických	osob,	podnikajících	fyzických	osob,	právnických	osob	a	orgánů	veřejné	moci,	

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

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

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

•  Údaje	obsažené	v	centrální	evidenci,	v	níž	se	zpracovávají	údaje	o	dotacích,	návratných	finančních	výpomocích	a	
dalších	obdobných	transferech	poskytovaných	ze	státního	rozpočtu,	státních	fondů,	státních	finančních	ak3v	a	
Národního	fondu	podle	zákona	č.	218/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	a	o	změně	některých	souvisejících	zákonů	
(rozpočtová	pravidla)	

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

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



•  Strategie schválena usnesením vlády č.889 dne 
2.11.2015 

•  Strategie formuluje 8 strategických cílů a k nim celkem 
28 konkrétních opatření k jejich dosažení 

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

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

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

 

Strategie rozvoje ICT služeb VS 



Plány MV ČR pro oblast 
otevřených dat 

Ø  Zasazení otevřených dat do kontextu NAP 

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

– Konference a školení 

– Nabídka konzultací a pomoci s otevíráním 
dat 

Ø  Rozvoj Národního katalogu otevřených dat 

Ø  Postupné otevírání dat MV ČR  

 



 
@otevrenadata 
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