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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 
příležitosti

Data jako nová 
nevyčerpatelná 

“surovina”

Posílení
důvěryhodnosti 



FAIR principy 

● vyhledatelná (Findable) 

● dostupná (Accessible)

● interoperabilní (Interoperable)

● opětovně využitelná (Reusable) – klíčový je uživatel

3



Co jsou otevřená data
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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

Legislativní pohled 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informací (2016)

§3 (11)

„Otevřená data jsou 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.“

TRANSPOZICE SMĚRNICE EU 2019/1024 O OTEVŘENÝCH DATECH A INFORMACÍCH 

VEŘEJNÉHO SEKTORU  

Způsob publikace informací veřejného sektoru 



Poskytovatelé otevřených dat 
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DATA.GOV.CZ 



Školení a workshopy k otevřeným 

datům
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https://data.gov.cz/vzdělávání/

https://data.gov.cz/vzdělávání/
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Kvalita otevřených dat 

https://data.gov.cz/datová-kvalita/

https://data.gov.cz/vzdělávání/


Kvalita OD v ČR není dobrá. Proč?

1. co nejjednodušeji data získat

2. co nejjednodušeji je zpracovat

1. dokumentace? validita?

3. moci se na data spolehnout

4. moci data snadno kombinovat

5. výsledek patřičně prodat

1. twitter, appka, hackathon, 

soutěž

1. data nepublikovat nejlépe vůbec

2. když už, tak s minimálním úsilím

1. dokumentace? validita?

3. mít za data minimální odpovědnost

4. neřešit, jak to dělají ostatní

5. výsledek patřičně prodat

1. twitter, appka, hackathon, 

soutěž

8Dogfooding otevřených dat - poskytovatelé se musí stát uživateli

Uživatelé dat Neosvícení poskytovatelé 



Kvalitní otevřená data

● dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup

○ tedy na Webu

● v otevřeném formátu

○ tedy RDF, CSV, JSON, XML apod.

● v strojově čitelném formátu

○ tedy žádné barevné Excely

● jejichž způsob ani účel následného využití není 

omezen

○ tedy volné užití, přinejhorším CC-BY

● evidovány v NKOD

● dobře popsaná metadaty v NKOD

○ tedy tak, jak by to uživatel očekával

● mají jednoduché podmínky užití

○ tedy ty, které jsou v NKOD připraveny

● jsou dostupná

○ tedy žádné prošlé certifikáty a 404ky

● mají schéma a jsou validní

○ tedy je lze zpracovat

● mají dokumentaci

○ tedy je lze pochopit

● mají kontaktní osobu

○ tedy vím, komu hlásit problémy
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Otevřená data jsou Kvalitní otevřená data jsou 

Splněná minimální povinnost Data jsou připravena k okamžitému použití 

uživateli 



Michal Kubáň

michal.kuban@mvcr.cz

https://data.gov.cz
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@otevrenadata

https://opendata.gov.cz

