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Otevřené datové sady

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19
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Zabezpečené datové sady
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Zpravodajství pro krizový management:
Proces zpřístupnění dat

Kontaktní osoby 
z regionů ÚZIS ČR

Představení metodiky distribuce 
datových sad pro města a obce ČR

1

Dvouúrovňové předání přístupových 
údajů (email, sms)

5

Odsouhlasení postupu 
publikace a předávání datových sad

2

Pilotní distribuce datových sad 
(formáty XLSX, CSV)

6

Registrace kontaktních osob

3

Online zabezpečené zpravodajství o aktuální epidemiologické situaci v jednotlivých městech a obcích ČR

Online 
zabezpečený přístup k datům
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Potvrzení registrace a ověření 
správnosti kontaktních údajů

4

Publikace schválených datových sad 
na portálu (formát CSV)

7
Publikace schválených datových sad 
prostřednictvím zabezpečeného API

8

Pravidelná kvartální zpětná vazba 
k procesu předávání dat

10
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Krátkodobý plán

̶ Nové datové sady
̶ COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí
̶ COVID-19: Číselník prioritních skupin očkování
̶ COVID-19: Přehled distribuce očkovacích látek v ČR z centrálního skladu

̶ Migrace serverů (dev, stage, produkce) do datového centra
̶ Optimalizace velkoobjemových datových sad
̶ Vybudováni API pro otevřená data ve spolupráci s odborníky

̶ Otevřená data
̶ Zabezpečená data
̶ Vazba na katalog otevřených dat



Kontakt

martin.komenda@uzis.cz


