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Výroční konference Otevřená data ve veřejné
správě 2019
Termín konání konference: pátek 27. září 2019
Čas: 9:00 - 16:00
Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu:
vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6
Registrační formulář

Program konference
8:30 Registrace a káva
9:00 Zahájení / JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek sekce ICT (MV ČR)
9:10 Kam se posouváme v otevřených datech / Michal Kubáň, Martin Nečaský (MV ČR)
9:35 Kvalitní otevřená data / Jakub Klímek (MV ČR)
10:00 Otevřená data v kontextu architektury veřejné správy / Ondřej Felix (MV ČR)
10:25 Coﬀee break
11:00 Otevřená API / Benedikt Kotmel (Operátor ICT)
11:25 Interoperabilní otevřená data / Martin Nečaský (MV ČR)
11:50 Keynote 1: Otevřená data na Slovensku - název příspěvku bude upřesněn /
Milan Andrejkovič (Datová kancelář, Vláda SK)
12:30 Oběd
13:30 Keynote 2: Otevřená data v Estonsku - název příspěvku bude upřesněn / MaarjaLeena Saar (Estonian Cooperation Assembly)
14:10 Panelová diskuse s uživateli otevřených dat / Mirek Černý (kuloary.cz), Michal Bláha
(Hlídač státu), Radek Hábl (Institut prevence a řešení předlužení)
14:50 Plány v oblasti otevřených dat / Martin Nečaský (MV ČR)
15:15 Coﬀee break
15:35 Závěrečná diskuse
16:00 Oﬁciální ukončení konference

Přednášející
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Jakub Klímek se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 6
let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný
asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních
technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i
evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených
dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních
konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také
jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR
a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých
úřadech.

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy
založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů,
ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ,
ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika
a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora
otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým
úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel,
standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V
oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních
vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo
Journal of Web Semantics.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní
koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara
Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval
oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval
mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím
studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad
Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal
při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a edemocracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik
mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti
veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě
obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.
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Milan Andrejkovic z nově vzniklé datové kanceláře Úřadu
místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci se věnuje
datům z různých pohledů (referenční data, moje data, otevená data,
anayltická data), přičemž důraz klade také na jejich používání.
Pomáhá nastavit rámce ﬁnancování projektů zaměřených na
management dat veřejné správy, spoluvytváří legislativu v oblasti
dat a jako hlavní datový kurátor SR pro otevřená data veřejné
správy komunikuje a usměrňuje datové kurátory na Slovensku.

Benedikt Kotmel působí jako vedoucí oddělení Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj
týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení
klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a
propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako
manažer projektu otevřených dat Ministerstva ﬁnancí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v
oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za
prosazování open dat. Dále se na ministerstvu věnoval problematice veřejných zakázek a
ﬁnančního řízení ve veřejném sektoru. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti
IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na
matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v
Praze.
Michal Bláha se po 25 letech podnikání, založení Atlas.cz a
několika startupech nyní věnuje transparentnosti veřejné správy
v neziskovce Hlídač Státu z.ú. a skutečným inovacím ve státní
správe - spolupracuje na vládním programu Digitální Česko.
Pravidelně píše komentáře do Hospodářských novin a na svů blog
www.michalblaha.cz
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Mirek Černý se zabývá pokročilou analýzou dat více než 15 let.
V minulosti pracoval jako Business Intelligence konzultant pro
velké mezinárodní ﬁrmy a v této oblasti už delší dobu podniká.
Otevřená data jsou pro něj především zdrojem a inspirací pro
aplikace, které umožní snadnější, důkladnější a všem dostupnou
kontrolu lidí, kteří mají vliv na náš stát. Jeho ﬁrma Insightee
zpracovává otevřená data z Poslanecké sněmovny v rámci
projektu kuloary.cz, což je veřejná interaktivní analýza chování
českých poslanců.
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