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Odbor Hlavního architekta eGovernmentu

• koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu, 

• stanovování architektonických a dalších standardů pro 

digitalizaci veřejné správy,

• posuzování a schvalování ICT projektů VS podle pravidel 

Strategie rozvoje ICT a Usnesení vlády č. 86 (2020) – povinnost 

předkládat OHA dokumentace programů, investiční záměry IS 

https://archi.gov.cz

https://archi.gov.cz/


Co jsou otevřená data

Forma publikace informací veřejného 

sektoru 
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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  



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”
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DATA.GOV.CZ 



Evropská hierarchie datových 

portálů 

6

Autor: Jakub Klímek 



Portál otevřených dat 

Jednotné národní místo pro uživatele a 

poskytovatel otevřených dat 

● katalog metadatových záznamů všech 

poskytovatelů 

● registrace datasetů nebo lokálního 

katalogu otevřených dat (ministerstva, 

centrální úřad, kraj, město, obec) skrze 

datovou schránku 

● kompletní obsah všech metadatových 

záznamů je dostupný jako 1 dataset

● open-source

● validace metadatových záznamů a 

monitoring dostupnosti datových sad

● Podněty na nové datové sady

● populárně naučné  Články o práci s daty

● https://data.gov.cz/sparql 7

Data.gov.czData.gov.czNovinky na Portálu otevřených dat 

https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-datov%C3%A9-sady
https://data.gov.cz/formul%C3%A1%C5%99/registrace-lok%C3%A1ln%C3%ADho-katalogu
https://github.com/opendata-mvcr/nkod
https://opendata.gov.cz/statistika:datova-kvalita
https://opendata.gov.cz/statistika:dostupnost
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform
https://data.gov.cz/%C4%8Dl%C3%A1nky/
https://data.gov.cz/sparql


Příklad datové sady ČSSZ 
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https://data.gov.cz/datová-kvalita/

https://data.gov.cz/datová-kvalita/


Kvalita otevřených dat 

OTEVŘENÉ FORMÁLNÍ NORMY (OFN)

● § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím jsou 

pro poskytovatele otevřených dat 

závazné

● Technická doporučení zaměřená na 

vybrané datové sady

● Zlepšují interoperabilitu dat 

● Jednodušší využití datové sady 

nezávisle na poskytovateli 

● Rozhraní katalogů otevřených dat, 

Prostorová data, Registr práv a 

povinností, Aktuality, Sportoviště, 

Turistické cíle, Události

ofn.gov.cz  

PŘÍKLADY ŠPATNÉ PRAXE 

- Právní překážky 

- Technické překážky 

- Nejčastější chyby 

- Problémy s dokumentací a metadaty
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https://opendata.gov.cz/špatná-praxe:start

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-9
https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/
https://ofn.gov.cz/prostorová-data/
https://ofn.gov.cz/registr-práv-a-povinností/
https://ofn.gov.cz/aktuality/
https://ofn.gov.cz/sportoviště/
https://ofn.gov.cz/turistické-cíle/
https://ofn.gov.cz/události/
https://opendata.gov.cz/špatná-praxe:start


Open Data White paper
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https://data.gov.cz/white-paper/

https://data.gov.cz/white-paper/


Školení a workshopy k otevřeným 

datům

● Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability 

dat veřejné správy - září 2019 – 2023 

● Skupinové školení, workshopy a konzultace poskytujeme i 

online, 

Zlepšování
kvality a 

interoperability 
dat

Konceptuální
datové

modelování

Rozvoj
Portálu

otevřených
dat (+NKOD)

Aktualiazace
a tvorba

legislativy

Propagace
a podpora

práce s daty

https://opendata.gov.cz/edu:start


Veřejný datový fond 
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• Sněmovní tisk – 756 - Vládní návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci – DEPO 2

• Veřejný datový fond tvořený publikovanými veřejnými údaji 

veřejné správy - základní metodou pro sdílení veřejných 

informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení 

veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v 

ČR. 



@otevrenadata

Michal Kubáň

michal.kuban@mvcr.cz

https://data.gov.cz

https://opendata.gov.cz

