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Otevřená data

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



Otevřená data

Otevřená data ≠ CO? ale = JAK? 
=> způsob publikace dat

Primárním cílem otevírání dat je jejich poskytnutí pro co 
nejsnadnější využití



Otevřená data 
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Definice otevřených dat dle zákona č. 106/1999

....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.



Stupně otevřenosti a jejich

význam
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NKOD 

Zdroj: HAUSENBLAS, Michael. 5 star Open Data. Dostupné z:http://5stardata.info/

http://5stardata.info/




Příklad otevřených dat
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Význam otevřených dat a jejich 

přínosy
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Posílení
transparentnosti

Zdroj nových
pracovních
nabídek a 

nových služeb

Zefektivnění
veřejné správy a 
zlepšení kvality

života

Kontrola veřejné
správy

Zapojení občanů
do rozhodování

Datová
žurnalistika

Nové
ekonomické
přiležitosti

Data jako nová
nevyčerpatelná

“surovina”



Nové pracovní příležitosti a 

služby

• Londýn - 500+ aplikací (mobilní  + 

webové)

• 5000+ lidí zaměstnáno v IT odvětví 

• investice pod 1 mil. liber

• návratnost 58 mil. liber

• Výsledek: žádné vlastní aplikace http://data.london.gov.uk
(London DataStore)

http://data.london.gov.uk/


Real Reality 
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Mapy bez bariér

9. 12. 2016 11



MapaSamospravy.cz
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Situace v České republice



Zakotvení otevřených dat v 

legislativě

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci 

úpravy zákon z. 298/2016 

 Zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat jako informačního 

systému 

 Zřízení nové povinnosti povinných subjektů poskytovat určité informace jako 

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

zveřejňovaných jako otevřená data

 Změna zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon) - znovuzavedení aplikace 

výjimky úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze
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Definice dle nově schválené legislativy:
....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.



Nařízení vlády č. 425/2016 Sb. vlády o 

seznamu informací zveřejňovaných jako 

otevřená data

1. Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2. Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

3. Informace 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 aktiv a Národního fondu podle zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

4. Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

5. Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

6. Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů



7.Informace 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 znění pozdějších předpisů

8. Informace 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, ve znění pozdějších předpisů

9. Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o 

státní službě, ve znění pozdějších předpisů

10. Metadata smluv obsažená v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

11. Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 425/2016 Sb. vlády o 

seznamu informací zveřejňovaných jako 

otevřená data



Akční plán České republiky Partnerství 

pro otevřené vládnutí na období let 

2016 až 2018

Gestor: Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro 
koordinace boje s korupcí, Oddělení boje s korupcí 

Téma 4.2.  Zpřístupnění dat a informací 

4.2.1. Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě      

veřejných konzultací

– Zpřístupnění vybraných datových sad veřejné správy v otevřené podobě a jejich 
katalogizace v NKOD 

– Veřejné konzultace k nejžádanějším datovým sadám veřejné správy 

4.2.2. Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR

– Rozvoj standardů otevřených a propojených dat 

– Školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti publikace a katalogizace otevřených dat 

– Poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat

– Rozvoj Národního katalogu otevřených dat 



Strategické dokumenty v ČR

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

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

Strategie rozvoje ICT služeb VS

• Nové trendy

• Nové výzvy

Akční plán pro rozvoj digitální trhu

Akční plán pro Společnost 4.0



Co je hotové? 

19



Informační portál otevřených dat 

• Základní pojmy

• Důvody otevírání dat

• Postupy otevírání dat

• Vzorové publikační plány

• Vzory interních směrnic

• Probíhající školení

• Aktuality

• Kontakty

http://opendata.gov.cz

http://opendata.gov.cz/


Postup při otevírání dat 

Tvorba publikačního plánu Publikace datové sady v otevřené podobě

Zprovoznění 
lokálního 
katalogu

http://opendata.gov.cz/


Vzorové publikační plány

• Ukázka vzorového publikačního plánu

• Pro každou datovou sadu 
jsou v plánu uvedeny:
 název datové sady,

 popis datové sady,

 Kurátor dat zodpovědný za 
analýzu a přípravu datové 
sady,

– stupeň otevřenosti,

– datový formát,

 periodicita publikace 
(aktualizace) datové sady,

– podmínky užití datové sady,

– plánovaný termín první 
publikace datové sady (ve 
zvoleném stupni otevřenosti),

 přínosy a rizika publikace 
datové sady ve formátu 
otevřených dat.



Národní katalog otevřených dat

• Rozcestník na existující otevřená data 
veřejné moci České republiky
– Přehled o tom, jaké orgány veřejné moci 

publikují jaká data.

– Vyhledávání konkrétních dat podle klíčových 
slov, klíčových slov a dalších atributů.

• Každý orgán veřejné moci zde musí 
katalogizovat veškerá svá otevřená data.

http://data.gov.cz

http://data.gov.cz/


Národní katalog otevřených dat
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Beta verze 

https://nkod.opendata.cz



Aktivity projektu OPEN DATA II 

 Zasazení otevřených dat do kontextu NAP

 Rozvíjení a rozšiřování znalostní podpory veřejné 
správy v oblasti otevřených dat

– Konference a školení

– Nabídka konzultací a pomoci s otevíráním dat

 Rozvoj Národního katalogu otevřených dat

 Postupné otevírání dat MV ČR 
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Nabídka konzultací

• Nabídka konzultací pro OVM:
– Analýze dat a tvorbě publikačního plánu

• Podpora při volbě stupně otevřenosti.

• Podpora při validaci přínosů a rizik datových sad.

• Podpora během tvorby harmonogramu otevírání dat.

– Tvorbě datových sad
• Podpora definování struktury dat.

– Publikaci datových sad
• Podpora při tvorbě a katalogizaci datových sad a 

případně jejich distribucí.

• Konzultace způsobu spravování katalogizačního 
záznamu.

– Použití lokálního katalogu



Výroční konference k otevřeným 

datům

• 10.11.2017 výroční konference k otevřeným 

datům

• MV ČR, Nad štolou 936/3, Praha)

• Aktuální výsledky v oblasti otevřených dat a 

plány na další rok 

• Příklady dobré praxe

• https://opendata.gov.cz/edu:konference:2017

28

https://opendata.gov.cz/edu:konference:2017


OPEN DATA HACKATHON 
1. HACKATHON INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY – WWW. HACKUJSTAT.CZ  



Open Data Expo 2016 

Setkání poskytovatelů a uživatelů otevřených dat



Open Data Challenge

ROČNÍK 2017 http://www.otevrenadata.cz/soutez/

Zdroj: Fond Otakara Motejla
SPOLEČNĚ OTEVÍRÁME DATA - Ročník 2017



Otevřená data na webu

• Postupy, návody, šablony, popisy: 
https://opendata.gov.cz

• Národní katalog otevřených dat (NKOD): 
https://data.gov.cz

• Alternativní NKOD: 
https://nkod.opendata.cz

• Národní koordinátor otevřených dat: 
otevrenadata@mvcr.cz
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https://opendata.gov.cz/
https://data.gov.cz/
https://nkod.opendata.cz/
mailto:otevrenadata@mvcr.cz


@otevrenadata

Michal Kubáň

michal.kuban@mvcr.cz

htttp://opendata.gov.cz

file://localhost/htttp/::opendata.gov.cz

