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Struktura sdělení

• legislativní ukotvení otevřených dat 

• specifika otevřených dat ve zdravotnictví

• budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených dat 
a zveřejňování údajů ve zdravotnictví
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Legislativní ukotvení otevřených dat 

• Mezinárodní chartou otevřených dat;
• zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů;
• směrnicí Evropského parlamentu a rady 2019/1024/EU ze dne 20. června 2019 

o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.
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Legislativní ukotvení otevřených dat v ČR

Definice otevřených dat
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
definuje ve svém § 3 odst. 11 otevřená data jako „…. 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“.

• Pozn. „De lege ferenda“ nová definice
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Legislativní ukotvení otevřených dat v ČR

Parametry otevřených dat
• zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup,
• v otevřeném a strojově čitelném formátu, 
• jejich způsob ani účel následného využití není omezen a
• které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Další parametry uvedeny v § 4b odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím
• obsažené v  registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě 

zákona každému přístupné,
• které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým 

účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů,
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Legislativní ukotvení otevřených dat podle v EU
Charakteristické rysy otevřených dat

• Charakteristické rysy otevřených dat na základě platné evropské legislativy (Směrnice 
Evropského parlamentu a rady 2019/1024/EU ze dne 20. června 2019 o otevřených datech 
a opakovaném použití informací veřejného sektoru).

• Jedná se o data a informace, která jsou:
• úplná,
• veřejně dostupná,
• snadno dostupná, 
• strojově čitelná, 
• nediskriminační,
• opakovaně využitelná 
• s volně dostupnou specifikací 
• aktuální. 
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Specifika otevřených dat ve zdravotnictví

• Zvláštní kategorie osobních údajů
• Definice čl. 9 GDPR
• Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 

náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování 
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby 
a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

• Obecně platí ZÁKAZ  jejich zpracování
• Pro zdravotnictví platí výjimky stanovené v čl. 9 odst. 2 

• Povinnost mlčenlivosti
• Zakotvena zákonem o zdravotních službách ve vztahu
• v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - § 51 a násl.
• údajům vedeným v NZIS - § 73 odst. 8
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Specifika otevřených dat ve zdravotnictví

• Definice anonymizace údajů
• Definice v právních předpisech většinou obecného charakteru
• „údaje, ze kterých nelze určit/identifikovat konkrétní fyzickou (v některých případech i právnickou) 

osobu“
• Pokud bude přijata novela zákona o svobodném přístupu k informacím (viz dále Sněmovní tisk 

č. 1194) – změna

• Vybraná judikatura
• rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. 10. 2016 ve věci C-582/14 (Patrick Breyer proti Spolkové 

republice Německo), ve kterém se Soudní dvůr EU mj. zabýval otázkou, zda musí být definice 
osobního údaje dle čl. 2 písm. a) již zrušené směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/46/ES, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, vykládána v tom smyslu, že údaj, na základě kterého správce není schopen identifikovat 
subjekt údajů, pro něj představuje osobní údaj za situace, když má třetí osoba k dispozici další 
informace potřebné k identifikaci tohoto subjektu údajů. 
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat a zveřejňování dat vedených v NZIS (de lege ferenda)
• Sněmovní tisk č. 1194 novela zákona o svobodném přístupu k informacím

• 1. čtení, navržen na pořad 111. schůze (od 7. 7. 2021)
• Otevřená data

• Sněmovní tisk č. 1164 novela zákona o zdravotních službách
• 3. čtení, navržen na pořad 111. schůze (od 7. 7. 2021)
• Resortní referenční statistiky

• Pozn. Zdroje
• https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1194&CT1=0
• https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1164&CT1=0
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)
• Sněmovní tisk č. 1194 novela zákona o svobodném přístupu k informacím

• Evropská unie nahradila směrnice o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru, novou směrnicí ze dne 20. června 2019, o otevřených 
datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

• Termín pro transpozici do českého právního řádu do  17. července 2021. 

• Předložená novela má za cíl tuto transpozici provést.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)

• Hlavní změny plynoucí ze Směrnice
• Rozšíření působnosti pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na 

tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb, 
• Výslovná úprava přístupu k tzv. výzkumným datům jakožto specifické kategorii 

dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných 
prostředků, 

• Možnost publikace dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních 
rozhraní.

• Úprava tzv. datových souborů s vysokou hodnotou (high-value datasets), které mají 
být bezplatně zpřístupněny. Tematické kategorie jsou: Geoprostorové údaje, 
pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví 
společností, mobilita.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)

• Novinky
• rozšíření okruhu povinných subjektů  o tzv. veřejné podniky
• zavedení povinnosti poskytovat obsah veřejných rejstříků jako otevřená data 
• zavedení úpravy zpřístupňování tzv. dynamických dat;
• zabránění automatizovanému agregování jinak veřejné přístupných osobních údajů –

zveřejňování v anonymizované podobě, 
• zavedení právní úpravy zpřístupňování výzkumných dat pocházejících z vědeckého 

výzkumu (zvýšení dohledatelnosti výzkumných dat prostřednictvím jejich povinné 
registrace v IS, zajištění možnosti přístupu k těmto výzkumným datům na základě žádosti 
a zároveň zakotvení systému výjimek a omezení z této povinnosti poskytovat výzkumná 
data v případě, že by byly nepřiměřeně zasaženy oprávněné zájmy výzkumných 
organizací).

-

NZIS Open 07/2021, 8. července 2021



Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)
• Novinky

• zabránění automatizovanému agregování jinak veřejné přístupných osobních údajů – zveřejňování v anonymizované podobě, 
• § 5a
• Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup
•
• (1) Povinné subjekty, které na základě zákona vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující 

informace, které jsou na základě zákona každému přístupné (dále jen „registr“), tyto informace zveřejňují v přehledné 
formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup.

•
• (2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v registrech, s výjimkou dokumentů ze sbírky listin, jsou-li součástí 

registru, rovněž jako otevřená data. Podle věty první se nezveřejní jméno a příjmení, datum narození s výjimkou roku 
narození, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou názvu obce; to neplatí, jsou-li tyto údaje 
uvedeny v registrech v souvislosti s podnikáním nebo jinou obdobnou výdělečnou činností nebo v souvislosti 
s členstvím fyzické osoby ve statutárním nebo jiném orgánu právnické osoby nebo s výkonem funkce statutárního 
orgánu nebo v souvislosti s postavením skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.  

•
• (3) Povinné subjekty zveřejňují dynamická data, která nejsou obsažená v registrech a jejichž poskytnutí není zákonem 

omezeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací jako 
otevřená data, bezprostředně po jejich shromáždění. Pokud by zveřejnění dynamických dat podle věty první 
představovalo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, zveřejní dynamická data bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k nepřiměřenému narušení jejich využitelnosti.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)
§ 3a
Další pojmy

1) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s 
takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a 
získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich 
vnitřní struktury. 

2) Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který 
není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti 
bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém 
souboru. 

3) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo vydáno 
písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových 
vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat. 

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1194)
§ 3a
Další pojmy

4) Metadaty se pro účely tohoto zákona rozumí data popisující souvislosti, obsah a strukturu 
zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času. 

5) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel 
následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány 
v národním katalogu otevřených dat.

6) Dynamickými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace v elektronické podobě, které 
podléhají průběžné aktualizaci nebo aktualizaci v reálném čase, zejména z důvodu jejich 
významné proměnlivosti nebo rychlého zastarávání.

7) Rozhraním pro programování aplikací se pro účely tohoto zákona rozumí sada funkcí a procesů 
umožňujících vytváření aplikací, které přistupují k funkcím nebo datům operačního systému, 
databáze, aplikace nebo jiné elektronické služby.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1164)
Resortní referenční statistiky

• Nově zavedený právní institut.
• Zavedeno novelou zákona o zdravotních službách, která je součástí doprovodného 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci 
zdravotnictví (sněmovní tisk č. 1164).

• Konkrétní ustanovení týkající se resortních referenčních statistik:
• § 70 odst. 1  písmeno f)  národní statistické ukazatele o rezortu zdravotnictví (dále 

jen „resortní referenční statistiky“) – jedná se o definici resortních referenčních 
statistik,

• § 73a – obsah resortních referenčních statistik, obsah prováděcího právního 
předpisu,

• § 78 – odkaz na prováděcí právní předpis.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1164)
§ 73a
1. Statistický ústav zpracovává a zveřejňuje resortní referenční statistiky v 

oblastech, kterými jsou
a) makroekonomické charakteristiky zdravotnictví,
b) místní, časová a kapacitní dostupnost zdravotních služeb, jejich personální zabezpečení a 

technické a věcné vybavení,
c) ukazatele kvality zdravotních služeb, 
d) ukazatele výkonnosti poskytovatelů, 
e) ukazatele zdravotního stavu obyvatel a
f) ukazatele kvality a výkonnosti preventivních programů.

Jedná se o vymezení OBSAHU resortních referenčních statistik. 

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1164)
§ 73a
2. Statistický ústav zpracovává referenční statistiky podle odstavce 1 

v rozsahu seznamu konkrétních referenčních statistik stanoveného 
prováděcím právním předpisem podle § 78 písm. f). Statistický ústav 
ke konkrétním referenčním statistikám zveřejní metodiku výpočtu, 
včetně určení zdroje údajů a základní interpretace konkrétní resortní 
referenční statistiky.

3. Statistický ústav zveřejňuje resortní referenční statistiky, včetně 
metodiky podle odstavce 2, a podmínky použití datových sad na 
svých internetových stránkách.“.

-
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Budoucí vývoj legislativních úprav v oblasti otevřených 
dat (Sněmovní tisk č. 1164)

§ 78
(f) seznam konkrétních resortních referenčních statistik, lhůty 
jejich zveřejnění a případy, kdy lze v dané referenční statistice 
označit konkrétního poskytovatele nebo zdravotní pojišťovnu.“ 

Jedná se o ustanovení přinášející:
• Obsah prováděcího předpisu, kterými jsou seznam, lhůty jejich zveřejnění
• Prolomení neveřejnosti údajů v NZIS týkající se právnických osob, resp. 

Poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven

-
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