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Proč otevíráme data?



Někdo jiný vytvoří nad našimi daty něco
nového a užitečného.



Článek o zalejme.cz s mapou stromů v Brně



Co jsou otevřená data?



dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím

Otevřená data jsou...
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dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím

● informace zveřejňované způsobem 
umožňujícím dálkový přístup

○ tedy na Webu
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Otevřená data jsou...



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.

8

Otevřená data jsou...



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.
● ve strojově čitelném formátu

○ tedy žádné barevné Excely
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Otevřená data jsou...



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.
● ve strojově čitelném formátu

○ tedy žádné barevné Excely
● jejichž způsob ani účel následného využití 

není omezen
○ tedy volné užití, přinejhorším CC-BY
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Otevřená data jsou...



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.
● ve strojově čitelném formátu

○ tedy žádné barevné Excely
● jejichž způsob ani účel následného využití 

není omezen
○ tedy volné užití, přinejhorším CC-BY

● evidována v Národním katalogu otevřených 
dat
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Otevřená data jsou...



Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o 
seznamu informací zveřejňovaných jako 

otevřená data

Národní registr 
poskytovatelů 

zdravotních služeb

Léčivé přípravky

Registr 
zdravotnických 

prostředků



Kvalitní otevřená data
=

otevřená data, která jsou navíc
dobře připravená k použití

=
Nalezitelnost, dostupnost, interoperabilita, úplnost, správnost, 

opakovaná použitelnost, ...



Nalezitelnost (Findability)



Portál otevřených dat
(obsahuje i Národní katalog otevřených dat)

https://data.gov.cz



Interoperabilita (Interoperability)
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Propojená data
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Obyvatelstvo

Okres



Nemocenské Naděje dožití

Statistické ukazatele

Obyvatelstvo

Okres

Jaké statistické ukazatele o obyvatelstvu 
evidujeme na úrovni okresů?

V jakých datových sadách jsou k nim data?

Kdo a kde tyto datové sady publikuje?



Výhled na rok 2020

● školení a pomoc OVM při publikaci otevřených dat
● práce na implementaci Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech a 
opakovaném použití informací veřejného sektoru
○ high-value datasets

● poslední novelizace Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o 
seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
○ dle plánu legislativních prací říjen 2020



Děkuji za pozornost
Martin Nečaský

Sledujte https://data.gov.cz a @otevrenadata


