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Zakotvení otevřených dat v legislativě 

Přijata změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci 
zákona č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 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. 



Datové sady diskutované v rámci přípravy Nařízení vlády o stanovení 

seznamu 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 aktiv 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 
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Počet datových sad a datových souborů v NKOD 

Datové sady Datové soubory

Kromě v grafu uvedených počtů zaregistroval Český úřad zeměměřičský a katastrální  dalších minimálně 
38496 datových sad.  

Národní katalog otevřených dat ČR je přístupný 

přes portál veřejné správy data.gov.cz. 

http://data.gov.cz/


Otevřená data se dostala do důležitých 

strategických dokumentů ČR. 
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Strategický rámec rozvoje veřejné správy 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 vládnutí na období let 
2016 až 2018 

Strategický plán rozvoje ICT služeb a její opatření na zefektivnění ICT služeb  

• Nové trendy   

• Nové výzvy      digiczech.eu 

Akční plán pro rozvoj digitální trhu 

http://digiczech.eu/


Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy 

• Strategie schválena usnesením vlády č.889 dne 2.11.2015 

 

• 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 
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Pozice ČR v mezinárodním srovnání 
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OPEN DATA MATURITY REPORT IN EUROPE– 2016 

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

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


Akce v oblasti otevřených dat 
HACKATHON INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY – Český telekomunikační úřad 

duben 2016   
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Akce v oblasti otevřených dat 
Soutěž o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty – ročník 2015 
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ROČNÍK 2016 http://www.otevrenadata.cz/soutez/ 

Zdroj: Fond Otakara Motejla  
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Oblasti standardizace otevřených dat 

• Procesy, odpovědnosti, pravidla 

• Legislativa – v přípravě, zák. č. 106/1999 Sb., nařízení vlády (v 
přípravě) 

• Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 

• Slovníky pro reprezentaci dat 

• Katalog ontologií - http://lov.okfn.org 

• Slovníky pro interoperabilitu v rámci EU 
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-
vocabularies 

• Metadata 

• DCAT – doporučení konsorcia W3C 

• DCAT Application Profile for data portals in Europe – profil DCAT pro 
datové katalogy v Evropě 

• http://publications.europa.eu/mdr/index.html - Metadata Registry 
(MDR), včetně thesauru EuroVoc 

• Licence / podmínky užití 

• Využití licence Creative Commons Uveďte autora 4.0 
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http://opendata.gov.cz/
http://www.comsode.eu/wp-content/uploads/D5.1-Methodology_for_publishing_datasets_as_open_data.pdf
http://lov.okfn.org/
http://lov.okfn.org/
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies
http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description
http://publications.europa.eu/mdr/index.html
http://publications.europa.eu/mdr/index.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Projekt Shared Standards for Open Data and 

Public Sector Information (Share-PSI 2.0) 

 • https://www.w3.org/2013/share-psi/ 

 

• Cíle projektu: 

 Identifikovat nejlepší praxi a vytvářet doporučení členským státům EU implementujícím 
politiku otevřených dat v oblasti technických standardů 

 Identifikovat nejlepší praxi a vytvářet doporučení v oblasti technických standardů se 
zaměřením na implementaci PSI směrnice a zlepšení interoperability 

 Zajistit, že vytvořené praktiky a doporučení bude možné implementovat v jednotlivých 
členských státech s přihlédnutím k místnímu právnímu řádu a zvyklostem 

 Zajistit, že je odpovídající pozornost věnována jak zájmům komerčních subjektů, tak i 
orgánů veřejné správy, zejména pak v oblasti doporučení týkající se vybírání poplatků za 
poskytování dat 

 Zajistit komunikaci mezi členskými státy a standardizačními orgány, aby byl zajištěn vývoj 
standardů v návaznosti na požadavky členských států 

 

• Členové projektu – 45 partnerů z 26 zemí 

• standardizační organizace 

• orgány veřejné správy 

• akademické instituce 

• konzultační společnosti 

• organizace zaměřující se na propagaci otevřených dat 

 

• Za ČR členem projektu Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v 
Praze 
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https://www.w3.org/2013/share-psi/
https://www.w3.org/2013/share-psi/
https://www.w3.org/2013/share-psi/
https://www.w3.org/2013/share-psi/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/legal-rules


Mapování praktik vytvořených v projektu  

a používaných v zemích EU (Share-PSI 2.0) 
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Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 
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http://opendata.gov.cz/


Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 
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Obsahují: 

 postupy a návody pro přípravu publikačních plánů, 

 postupy a návody pro publikaci a katalogizaci datových sad, 

 postupy a návody pro správu lokálního katalogu, 

 doporučené role, jejich činnosti a zodpovědnosti. 

 slovník pojmů a jejich kontext 

 vzorovou směrnici upravující role a jejich odpovědnosti při publikaci a 

katalogizaci otevřených dat 

 předzpracované datové sady ve formě vzorových publikačních plánů 

 

 

 

 



Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 

• Standardy se rozvíjeny také díky: 

• Implementací standardů do praxe (např.: ČOI, Moravskoslezský kraj, 
ČSSZ, NKÚ, aj.) 

• Validacím na workshopech - zejména připomínkováním vzorových 
publikačních plánu 

• Zpětné vazby ze školení a praktických cvičení 

 

• Standardy budou i nadále rozšiřovány: 

• Plánované pracovní workshopy 

• Konference a školení 

• Sledování vývoje mezinárodních standardů 

• Legislativa 

• Monitoringem katalogizace datových sad do národního katalogu 

• Konzultacemi pro jednotlivé subjekty 
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Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 

ROLE 
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Role Činnosti 

Poskytovatel dat 

(vedení) 

 Rozhodnout o otevírání dat a obsadit roli koordinátora otevírání dat 

 Schválit interní legislativu (směrnice,  opatření, …) – volitelná činnost 

 Obsadit další role v kontextu OD 

 Schválit publikační plán 

Koordinátor  
otevírání dat 

 Připravit interní legislativu (směrnice,  opatření, …)  - volitelná činnost 

 Připravit publikační plán 

 Zveřejnit publikační plán 

 Rozhodnout o způsobu katalogizace (Národní katalog OD nebo i lokální katalog OD) 

 Kontrolovat data připravená k publikaci 

 Zajistit publikaci datových sad a katalogizačních záznamů (metadat) 

 Komunikovat a reportovat publikaci otevřených dat 

Kurátor dat 
 Navrhnout datové sady k publikaci 

 Připravit datové sady a katalogizační záznamy k publikaci 

Správce katalogu 
otevřených dat 

 Připravit lokální katalog otevřených dat – volitelná činnost 

 Spravovat katalogizační záznamy (v Národním katalogu OD nebo i lokálním katalogu OD) 

IT specialista  
 Spolupracovat na přípravě datové sady ke zveřejnění 

 Instalovat a provozovat lokální datový katalog – volitelná činnost  



Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 

PROCESY 
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Vytvoření publikačního plánu Publikace datové sady v otevřené podobě 

Zprovoznění 
lokálního 
katalogu a 

jeho 
registrace v 

NKOD 



Proces „Vytvoření publikačního plánu“ 
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• Přípravné činnosti na úrovni vedení 

• Rozhodnutí o otevírání dat 

• Obsazení rolí 

• Příprava a schválení interní legislativy 

• Analýza a návrh datových sad a příprava 

publikačního plánu 

• Schválení publikačního plánu 

• Rozhodnutí o způsobu katalogizace 

otevřených dat 

• Zveřejnění publikačního plánu 

• Periodické vyhodnocování publikačního 

plánu a informování vedení 

 

Legenda: 

 

• obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost 

• obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou 

činnost 

• šipky značí návaznost mezi činnostmi 



Vzorové publikační plány 

• Vzorový publikační plán vymezuje doporučené oblasti či doporučené datové sady k 
publikaci otevřených dat včetně typických rizik a přínosů 

• Vzorové publikační plány by měly být vytvořeny pro následující typy orgánů VS: 

• Ústřední orgán státní správy – ministerstvo 

• Ústřední orgán státní správy – ostatní 

• Krajský úřad 

• Obce s rozšířenou působností 

• Obecní úřad – ostatní 

• Vzorový publikační plán zejména obsahuje: 

• Seznam doporučených datových sad k otevření, příp. oblastí, ze kterých datové sady 
vybírat 

• Detailní popis doporučených datových sad 

• Vzory katalogizačních záznamů 

• Typická rizika spojená s publikací doporučených datových sad a doporučené kroky k 
jejich zmírnění 

• Typické přínosy publikace doporučených datových sad a doporučené kroky pro jejich 
dosažení  

• Vzorové publikační plány jsou k dispozici http://opendata.gov.cz v části „Vzorové 
publikační plány“. 
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http://opendata.gov.cz/


Ukázka vzorového publikačního plánu 
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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. 



Ukázka vzorového publikačního plánu 

- popis datové sady 
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Pro každou datovou sadu jsou v plánu 

uvedeny: 

 název, 

 popis, 

 dokumentace datového schématu 

 název atributu 

 datový typ 

 popis atributu 

 předpřipravená metadata 

 metadata datové sady 

 metadata distribuce datové 

sady 

 

 strojově čitelné datové schéma pro 

formát XML (XML Schéma) 

 strojově čitelné datové schéma pro 

formát CSV (JSON Table Schema) 



Datové sady - přínosy a rizika jejich otevření 

Analýzu provádí Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s Kurátory dat a je doporučen následující postup: 

• Pro datové sady uvedené ve vzorovém publikačním plánu jsou přínosy identifikovány a lze je 
snadno převzít. 

• Do publikačního plánu by neměly být zařazeny datové sady, které mají identifikováno alespoň 
jedno riziko, nebo nemají identifikován žádný přínos. 

• Pásmové hodnocení: 0 - žádný Přínos/Riziko, 1 - nízký P/R, 2 - střední P/R, 3 - významný P/R 
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Typické přínosy: 

1. Posílení transparentnosti 

2. Podpora ekonomického růstu 

3. Zlepšení služeb veřejné správy / zlepšení 

kvality života 

4. Podpora opětovného použití dat 

5. Zlepšení vnímání veřejné správy veřejností 

6. Zlepšení procesů a dat veřejné správy, 

zlepšení komunikace a spolupráce veřejné 

správy 

7. Zamezení chyb vzniklých při práci s daty 

8. Snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. 

9. Pořádek ve vlastních datech 

10. Zvýšení hodnoty dat 

Typická rizika: 

1. Zveřejnění dat v rozporu se zákonem 

2. Porušení ochrany obchodního 

tajemství 

3. Porušení ochrany osobních údajů a 

dobrého jména 

4. Zveřejnění nevhodných dat či 

informací 

5. Dezinterpretace dat 

6. Absence konzumentů dat 

7. Překrývání dat 

8. Ohrožení bezpečnosti státu / majetku / 

osob 



Proces „Publikace datové sady v otevřené podobě “ 
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Po vytvoření publikačního plánu 
následuje publikování jednotlivých 
datových sad dle stanoveného 
harmonogramu:  

• analýza datové sady a navržení: 

• stupně otevřenosti, na kterém 
bude datová sada zveřejněna, 

• datového schématu určující 
strukturu, ve které bude datová 
sada zveřejněna, 

• katalogizačního záznamu datové 
sady. 

• příprava datové sady  
k publikaci, 

• publikace datové sady, 

• katalogizace datové sady. 

 

Legenda: 

 

• obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost 

• obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost 

• šipky značí návaznost mezi činnostmi 



Použití vzorového datového schématu 
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Předpřipraveno o datové 

sadě: 

• Dokumentace datového 

schématu 

• Strojově čitelné datové 

schéma pro formát: 

• XML (XML Schema), 

• CSV (JSON Table 

Schema), 

• Metadata datové sady 

(CSV) 

• Metadata distribuce 

datové sady (CSV) 

 



Příprava katalogizačního záznamu 

• Struktura katalogizačního záznamu odpovídá evropskému standardu 

DCAT-AP, který rozlišuje datovou sadu a distribuci datové sady.  

• Datová sada je tvořena jednou či více distribucemi.  

• Distribuce obsahuje samotná data. Může to být datový soubor určený 

ke stažení nebo to může být datové API, které umožňuje přímé 

dotazování do obsahu datové sady. 

• Katalogizační záznam se dělí na 2 části: 

• První část obsahuje metadata o samotné datové sadě.  

• Druhá část obsahuje metadata o distribucích datové sady (datových 

zdrojích).  

 

• Pro doporučené datové sady ze vzorového publikačního plánu jsou již 

katalogizační záznamy předpřipraveny.  

3.11.2016 WIKT & Data a Znalosti 2016,  Chlapek, D. – Kubáň, M. Aktuální dění v oblasti otevřených dat v ČR 29 



Proces „Zprovoznění lokálního katalogu a jeho 

registrace v NKOD “ 
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Zprovoznění lokálního katalogu 

umožní  

 uživatelsky komfortnější přístup k 

publikovaným otevřeným datům  

 automatické načítání metadat z 

lokálních katalogů do národního 

katalogu otevřených dat 

 

NKOD je dostupný prostřednictvím 

Portálu veřejné správy ČR (PVS) v 

záložce „Otevřená data“  (data.gov.cz) 

 

Legenda: 

 

• obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost 

• obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost 

• šipky značí návaznost mezi činnostmi 

Zprovoznění 
lokálního 
katalogu a 

jeho 
registrace v 

NKOD 



Obsah prezentace 

1.Aktuální dění v ČR 

2.Oblasti standardizace 

3.Nejnovější aktivity v oblasti standardizace 

4.Standardy publikace a katalogizace otevřených 

dat v ČR 

5.Plány v oblasti otevřených dat v ČR 
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Plány pro oblast otevřených dat v ČR 

 Zasazení otevřených dat do kontextu Národního 

architektonického plánu 

• Datová politika 

• Sémantický slovník pojmů veřejné správy  

 Rozvíjení a rozšiřování znalostní podpory veřejné správy v 

oblasti otevřených dat 

• Konference a školení 

• Nabídka konzultací a pomoci s otevíráním dat ze strany MV 

ČR 

 Rozvoj národního katalogu otevřených dat – vizualizační část 

 Postupné otevírání dat VS ČR  
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Děkujeme za pozornost 

Dušan Chlapek1 a Michal Kubáň2 

 
1Fakulta informatiky a statistiky  

 Vysoká škola ekonomická v Praze  

 chlapek@vse.cz 
 

 

2Národní koordinátor otevřených dat 

 Odbor Hlavního architekta eGovernmentu  

 Michal.Kuban@mvcr.cz 
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