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IV. 
 

Odůvodnění 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zakotvuje v § 4b odst. 2 novou povinnost povinných subjektů zveřejňovat  
jako otevřená data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, 
evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo pro jiné výdělečné činnosti,  
ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů.  
Na základě § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu 
informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data. 

 
2.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., jehož ustanovení 
provádí, a je v souladu se zákonným zmocněním k jeho vydání. Vláda je k vydání tohoto 
nařízení zmocněna v § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
3.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

 
Poskytování informací státními orgány není výslovným příkazem žádné mezinárodní 

smlouvy, jíž by byla Česká republika vázána. Ústavní soud nicméně pojímá příslušné 
mezinárodní smlouvy, které garantují právo na informace šířeji a zahrnuje do něj i právo  
na získávání informací od státu a dalších veřejnoprávních subjektů. 

 
Z mezinárodních smluv lze na prvním místě zmínit Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod, publikovanou pod č. 209/1992 Sb. Ta v čl. 10 garantuje 
svobodu projevu a právo získávat informace. S touto povinností je navrhovaná právní úprava 
souladná. 

 
Evropská úmluva dále v čl. 8 chrání právo na respektování rodinného a soukromého 

života. Ani s touto úpravou není návrh v rozporu. 
 
Na úrovni práva Evropské unie je problematika poskytování informací veřejného 

sektoru upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne  
26. června 2013, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru. Navrhovaná úprava není s výše uvedenou směrnicí v rozporu. 

 
Problematiky poskytování informací veřejného sektoru se rovněž dotýká nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 
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zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) 
č. 73/2009. Navrhovaná úprava není s výše uvedeným nařízením v rozporu. 
 

Navrhované nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie. Problematika zveřejňování informací byla řešena například v rozsudku Soudního dvora 
ze dne 20. května 2003 ve věci Rechnungshof proti Österreichischer Rundfunk a dalším 
 a Christa Neukomm a Joseph Lauermann proti Österreichischer Rundfunk (C-465/00)  
nebo v rozsudku Soudního dvora ze dne 9. listopadu 2010 ve věci Volker und Markus 
Schecke GbR (C-92/09) a Hartmut Eifert (C-93/09) proti Land Hessen. 
 

Navrhované nařízení vlády není v rozporu obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie. 
 
4.   Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 
S navrhovanou právní úpravou jsou spojeny hospodářské a finanční dopady  

na státní rozpočet v podobě nezbytných nákladů vynaložených na publikaci informací 
v podobě otevřených dat. Detailní rozpis očekávaných nákladů je uveden v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace.  
 

Poskytování informací ve formě otevřených dat bude mít pozitivní dopad  
na podnikatelské subjekty, jelikož se předpokládá, že data budou využitelná rovněž  
k přímému a nepřímému hospodářskému prospěchu. Mohou tak vznikat nové podnikatelské 
možnosti, zejména pak na trhu služeb informační společnosti. 
  

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady v sociální sféře. 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah nemá dopady na životní prostředí. 

 
5.   Zhodnocení současného stavu a dopadů na navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

S ohledem na věcný obsah daného návrhu nařízení vlády jsou dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace neutrální. Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na rovné postavení 
mužů a žen. 
 
6.   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava otevřených dat nezakládá nové zpracování osobních údajů. 
Navrhovaná úprava provádí kvalifikovaný způsob poskytování informací, který je upraven  
v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Dopadají na něj proto stejná pravidla jako na již 
existující postup při poskytování informací (§ 8a zákona č. 106/1999 Sb.) Je třeba zdůraznit, 
že povinnost poskytovat informace jako „otevřená data“ dopadá jen na ty osobní údaje,  
u kterých je již povinný subjekt povinován jiným právním předpisem k jejich zpracování 
zveřejněním. Uložení povinnosti pro povinné subjekty poskytovat informace obsahující 
osobní údaje jako „otevřená data“ může být provedeno jedině v souladu s existující obecnou 
zákonnou povinností takové informace poskytovat (příkladem může být § 8b zákona 
106/1999 Sb.). 
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Je třeba zdůraznit, že smyslem otevřených dat je efektivnější zpracování informací.  
To se přirozeně projeví i v případech, kdy jsou jako otevřená data poskytovány osobní údaje, 
byť tomu tak je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů. Příjemci těchto dat budou v pozici správců osobních údajů a je nezbytné, 
aby plnili všechny zákonné povinnosti, které z této role vyplývají. Pokud by tomu tak nebylo, 
může takový stav představovat zásadní zásah do práva na ochranu soukromí a osobních údajů 
subjektů údajů. Navrhovaná úprava přímo toto riziko nepřináší, protože k obdobnému 
efektivnímu způsobu zpracování osobních údajů může docházet a dochází v souladu  
se zákonem již nyní.  

 
Pokud navrhovaná úprava naplní svůj účel, kterým je rozšíření praxe poskytování 

informací jako otevřená data, je možné, že přibyde rovněž objem zpracování osobních údajů 
zveřejněním a následným využíváním třetími osobami. Je nezbytné akcentovat, že aby byly 
povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb. splněny, musí na ně pamatovat jak povinné 
subjekty otevřená data poskytující, tak příjemci dat. 

 
Vzhledem k tomu, že způsobem poskytování informací jako „otevřená data“ budou 

dle návrhu povinně zpracovány jen takové osobní údaje, které jsou povinně zveřejněné  
na základě jiného právního předpisu a jejich zveřejnění způsobem umožňujícím snadné 
strojové zpracování nepředstavuje zvýšené riziko pro úroveň ochrany osobních údajů, 
neexistuje ani nevzniká potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu k těmto údajům, nebo 
jejich zneužití. Navrhovaná právní úprava nemění nijak charakter kvality zpracovávaných 
osobních údajů, oproti již existujícímu stavu, kdy jsou takové údaje zveřejňovány na základě 
jiných již existujících právních předpisů. Lze shrnout, že navrhovaná úprava nepřináší žádné 
nové přímé dopady do oblasti zpracování osobních údajů, ale vychází z již platné a účinné 
právní úpravy. 
 
7.     Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 
založení korupčních rizik ani jejich nárůst. Naopak předpokládá publikaci informací, které 
korupční rizika mohou snížit (např. metadata registru smluv). 

 
8.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 
 
 Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K navrhovanému § 1 
 

V ustanovení navrhovaného § 1 je deklarováno, že seznam informací povinně 
poskytovaných jako otevřená data podle §  4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. je stanoven 
v příloze k nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako 
otevřená data.  

 
Rozsah informací zveřejňovaných povinně jako otevřená data je omezen pouze na ty 

informace, které jsou obsaženy v registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících vedených 
či spravovaných povinnými subjekty na základě jim stanovené (již existující) zákonné 
povinnosti, a současně pouze na ty informace, ke kterým zákon neomezuje přístup  
– takovýmto zákonem může být jednak zvláštní zákon upravující konkrétní registr, evidenci, 
seznam nebo rejstřík, v nichž je předmětná informace obsažena, jednak zákon č. 106/1999 Sb. 
Součástí otevřených dat tedy není informace (údaj) obsažená v registru, evidenci, seznamu 
nebo rejstříku, o níž zvláštní zákon upravující tento registr, evidenci, seznam nebo rejstřík 
stanoví, že je neveřejná. V případě, že zvláštní zákon upravující registr, evidenci, seznam 
nebo rejstřík výslovně neomezuje přístup veřejnosti k informacím v nich obsažených, je třeba 
možnost zveřejnění těchto informací posoudit ještě v kontextu § 7 až 12 zákona  
č. 106/1999 Sb. Nevztahují-li se výše uvedená omezení na tyto informace, zveřejní se jako 
otevřená data. 

 
Ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. představuje zvláštní úpravu vůči  

§ 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. (§ 5 odst. 5 naopak působí vůči § 4b odst. 2 subsidiárně). 
Zjednodušeně řečeno to znamená, že informace obsažené v povinnými subjekty vedených 
nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou blíže 
vymezeny v navrhovaném nařízení vlády provádějícím ustanovení § 4b odst. 2 zákona  
č. 106/1999 Sb., jsou zveřejňovány jako otevřená data. Informace, které nejsou v tomto 
návrhu nařízení vlády uvedeny, ale jsou obsažené v povinnými subjekty vedených  
nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě 
zvláštního zákona každému přístupné, jsou zveřejňovány pouze v režimu podle § 5 odst. 5 
zákona č. 106/1999 Sb. (v přehledné formě způsobem umožňujícím dálkový přístup). 
Subsidiarita § 5 odst. 5 vůči § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. pak spočívá v tom, že  
i v případě informací zveřejňovaných povinně jako otevřená data neplatí povinnost povinných 
subjektů zamezit sdružování informací stanovenou zákonem č. 101/2000 Sb. 
 
K navrhovanému § 2 – účinnost  
 
 Datum účinnosti je navrhováno v souladu s účinností části sedmnácté zákona  
č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy k 1. lednu 2017. V případě bodu 8 
přílohy k návrhu nařízení vlády se navrhuje účinnost k 1. červenci 2018. Zákon  
č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, přináší řadu změn do oblasti jízdních řádů osobní drážní 
dopravy a na základě zmocnění zakotveného v § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. bude 
nutné novelizovat vyhlášku č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů, a specifikovat v ní podobu a formát dat předávaných a postupovaných  
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do celostátního informačního systému o jízdních řádech (účinnost prováděcí vyhlášky  
se předpokládá v průběhu roku 2017). Změna této vyhlášky je v případě drážní dopravy 
předpokladem pro zveřejnění údajů obsažených v celostátním informačním systému  
o jízdních řádech pro zveřejnění těchto dat v otevřené formě. Navrhuje se proto v případě 
bodu 8 přílohy k nařízení vlády stanovit účinnost k 1. červenci 2018. 
 
K příloze  
 
K navrhovanému bodu 1 
 

Informace „ Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních 
záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, 
zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů 
nebo finančních výkazů“, poskytované Ministerstvem financí, již byly zařazeny v seznamu 
informací poskytovaných v podobě otevřených dat v rámci 1AP OGP. Jejich publikace  
v podobě otevřených dat již byla Ministerstvem financí zajištěna a jejich umístění na seznam 
je tak z důvodu garance poskytování informací v podobě otevřených dat i nadále. Při analýze 
provedené Ministerstvem vnitra byly identifikovány následující přínosy publikace informací  
v podobě otevřených dat: 

• Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů 
veřejného sektoru. 

• Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele 
dat. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat. 

 
K navrhovanému bodu 2 
 

„Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů“, poskytované Ministerstvem 
dopravy, byly navrženy z důvodu vysokého zájmu veřejnosti. Na jeho základě byla 
Ministerstvem vnitra provedena analýza, která identifikovala následující přínosy poskytnutí 
těchto informací v podobě otevřených dat: 

• Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o jízdních řádech a tím vytváří větší důvěru mezi 
občanem a svými orgány. 

• Podpora ekonomického růstu - informace o jízdních řádech jsou zdrojem pro nové 
inovace, služby, produkty a podnikatelské příležitosti. Výsledkem může být 
hospodářský a ekonomický růst. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost zajišťují větší znovuvyužitelnost informací o jízdních řádech. Díky tomu  
je jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na jízdních řádech (plánování 
dopravy a tras, osobní kalendáře, atd.) a integrovat je do existujících informačních 
systémů. 

• Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostupnost jízdních řádů ve strojově 
čitelném formátu minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů  
do jiných systémů a celkově se sníží chybovost. 
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• Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat  
o jízdních řádech se může snížit počet žádostí o poskytnutí informací dle § 13 zákona 
č. 106/1999 Sb. 

• Strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají datům o jízdních řádech 
novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu jiných souvisejících 
dat. 

 
K navrhovanému bodu 3  
 

„Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje  
o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech 
poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního 
fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů“, poskytované 
Ministerstvem financí, již byly zařazeny v seznamu informací poskytovaných v podobě 
otevřených dat v rámci 1AP OGP. Jejich publikace v podobě otevřených dat je Ministerstvem 
financí zajišťována, a jejich umístění na seznam je tak z důvodu garance poskytování 
informací v podobě otevřených dat i nadále. Při analýze provedené Ministerstvem vnitra byly 
identifikovány následující přínosy publikace informací v podobě otevřených dat: 

• Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o dotacích, 
návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných  
ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. 

• Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele 
dat. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je 
jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat.  

• Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat  
o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech  
se může snížit počet žádostí o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. 

 
K navrhovanému bodu 4 
 

„Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů“, poskytované Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, byly vybrány na základě konzultací, během kterých se prokázal 
vysoký zájem na jejich zveřejnění v podobě otevřených dat a během kterých byly 
identifikovány následující přínosy jako vysoké: 

• Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o volných pracovních místech evidovaných úřady 
práce a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a svými orgány. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat. Díky tomu je jednodušší vyvíjet 
aplikace a služby postavené na otevřených datech. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat.  
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K navrhovanému bodu 5  
 

„Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů“, poskytované Ministerstvem práce  
a sociálních věcí, byly vybrány na základě konzultací, během kterých se prokázal vysoký 
zájem na jejich zveřejnění v podobě otevřených dat a během kterých byly identifikovány 
následující přínosy jako vysoké: 

• Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o registrovaných agenturách práce a tím vytváří 
větší důvěru mezi občanem, těmito agenturami a svými orgány. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat. Díky tomu je jednodušší vyvíjet 
aplikace a služby postavené na otevřených datech, 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat.  

 
K navrhovanému bodu 6  
 

„Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“, poskytované 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, byly vybrány na základě konzultací, během kterých  
se prokázal vysoký zájem na jejich zveřejnění v podobě otevřených dat a během kterých byly 
identifikovány následující přínosy jako vysoké: 

• Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o poskytovatelích sociálních služeb a tím vytváří 
větší důvěru mezi občanem, těmito poskytovateli a svými orgány. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat. Díky tomu je jednodušší vyvíjet 
aplikace a služby postavené na otevřených datech. 

• Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele 
dat. 

• Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce veřejného 
sektoru - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi 
jednotlivými orgány veřejného sektoru. Publikace otevřených dat může nahradit někdy 
zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. 

• Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostupnost dat ve strojově čitelném 
formátu minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných 
systémů a celkově se sníží chybovost. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat.  

• Snížení počtu dotazů dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat  
o poskytovatelích sociálních služeb se může snížit počet žádostí o poskytnutí 
informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb. 

 
K navrhovanému bodu 7 
 

„Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, 
právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, 
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podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů“, poskytované Ministerstvem vnitra, byly vybrány na základě 
konzultací se správcem informačního systému datových schránek, při kterých byly 
identifikovány následující přínosy poskytnutí informace v podobě otevřených dat jako 
vysoké: 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost poskytovaných dat. Díky tomu je 
jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na těchto otevřených datech. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat. 

 
K navrhovanému bodu 8 
 

„Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice  
ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb.,  
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů“, 
poskytované Ministerstvem financí, vyplývají z akčních plánů Partnerství pro otevřené 
vládnutí, které v sobě zahrnovaly poskytnutí informací z obchodního rejstříku v podobě 
otevřených dat. V rámci připomínkování 3. akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí 
bylo navrženo, aby byl místo jednotlivých registrů (např. právě obchodní rejstřík nebo rejstřík 
živnostenského podnikání) otevřen veřejný rejstřík zveřejňovaný Ministerstvem financí 
(ARES). Při analýze provedené Ministerstvem vnitra byly identifikovány následující přínosy 
publikace informací v podobě otevřených dat: 

• Podpora ekonomického růstu - informace obsažené ve veřejném rejstříku jsou zdrojem 
pro nové inovace, služby, produkty a podnikatelské příležitosti. Výsledkem může být 
hospodářský a ekonomický růst. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je 
jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech. Data z veřejného 
rejstříku jsou již dnes využívána v řadě komerčních i nekomerčních služeb. Jejich 
otevření významně toto využití usnadní a tím dojde k dalšímu rozšíření těchto služeb. 

• Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce veřejného 
sektoru - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi 
jednotlivými orgány veřejného sektoru. Publikace otevřených dat může nahradit někdy 
zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat.  

• Pořádek ve vlastních datech - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánům 
veřejného sektoru uspořádat svá vlastní data a optimalizovat tak vlastní interní 
procesy. 

• Narovnání současného diskriminačního prostředí, kdy jsou data z veřejného rejstříku 
sice zpřístupňována ve strojově čitelné podobě, avšak jeho úplný obsah vytěžují pouze 
subjekty, které disponují dostatečným technickým know-how a prostředky. Otevření 
údajů veřejného rejstříku tuto praxi narovná, neboť umožní získat obsah všem, a to  
za stejných podmínek. 
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K navrhovanému bodu 9 
 

„Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona  
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů“, poskytované Ministerstvem 
vnitra, byly vybrány na základě konzultací se sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra,  
při kterých byly identifikovány následující přínosy poskytnutí informace v podobě otevřených 
dat jako vysoké: 
• Veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o obsazovaných služebních 

místech a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejného sektoru. 
• Strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní otevřenost dat zajišťují větší 

znovuvyužitelnost dat o obsazovaných služebních místech. Díky tomu bude 
jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na těchto datech, včetně jejich 
integrace do existujících portálů nabízejících volná pracovní místa. 

• Strojová čitelnost a otevřenost dat o obsazovaných služebních místech spolu  
s metadaty přidávají datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta  
v kontextu jiných souvisejících otevřených dat. 

 
K navrhovanému bodu 10 
 

Informace „Metadata obsažená v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv)“, poskytované Ministerstvem vnitra, byly vybrány na základě 
konzultací, během kterých se prokázal vysoký zájem veřejnosti na jejich zveřejnění v podobě 
otevřených dat a během kterých byly identifikovány následující přínosy jako vysoké: 

• Lepší dostupnost a přístup k metadatům o smlouvách uzavíraných orgány veřejného 
sektoru. 

• Strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní otevřenost dat zajišťují větší 
znovuvyužitelnost metadat o uzavíraných smlouvách v různých aplikacích a službách. 

• Díky otevřeným metadatům o smlouvách jsou orgány veřejného sektoru otevřenější  
a transparentnější. 

• Publikace metadat o smlouvách ve formátu otevřených dat může napomoci  
i komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. Publikace může nahradit 
někdy zbytečně složité předávání smluv mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. 

• Dostupnost metadat o smlouvách ve strojově čitelném formátu minimalizuje potřebu 
manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných systémů a celkově se sníží 
chybovost. 

• Strojová čitelnost a otevřenost metadat přidávají datům o smlouvách novou hodnotu, 
která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených propojených dat. 
 

K navrhovanému bodu 11 
 

„Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“, poskytované Ministerstvem  
pro místní rozvoj, již byly zařazeny v seznamu informací poskytovaných v podobě otevřených 
dat v 1. akčním plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „1AP OGP“, schválený 
vládou usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243). Jejich umístění na seznam v tomto návrhu 
nařízení vlády je především z důvodu garance jejich poskytování v podobě otevřených dat  
i do budoucna. Dále je nutno zajistit jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat, 
která doposud zajištěna nebyla. Při analýze provedené Ministerstvem vnitra byly 
identifikovány následující přínosy publikace informací v podobě otevřených dat: 
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• Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů 
veřejného sektoru, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám. 

• Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší 
důvěru mezi občanem a orgánem veřejného sektoru. 

• Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je 
jednodušší vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech. 

• Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele 
dat. 

• Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce veřejného 
sektoru - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi 
jednotlivými orgány veřejného sektoru. Publikace otevřených dat může nahradit někdy 
zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. 

• Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostupnost dat ve strojově čitelném 
formátu minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných 
systémů a celkově se sníží chybovost. 

• Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených 
propojených dat. 
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