
VI. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data 
 
Návrh nařízení vlády byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 22. srpna 2016 s termínem pro zaslání připomínek  
do 12. září 2016. Celkem bylo k návrhu nařízení vlády uplatněno 21 zásadních připomínek, a to 7 připomínkovými místy.  
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Nejvyšší kontrolní úřad, Státní úřad  
pro jadernou bezpečnost, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj a hlavní město Praha. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu  
a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 
životního prostředí, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Česká národní banka, Národní bezpečnostní úřad, Český báňský úřad, 
Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Úřad 
průmyslového vlastnictví, Český telekomunikační úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Bezpečnostní informační služba, 
Úřad pro zahraniční styky a informace, Svaz měst a obcí České republiky, Jihočeský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Královehradecký kraj, 
Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Energetický regulační úřad, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, Pardubický kraj a Kraj Vysočina. 
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst:  
 

1. Ministerstvo dopravy, 
2. Ministerstvo zemědělství, 
3. Ministerstvo financí, 
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4. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
5. kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, 
6. úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
7. Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání 
1. Ministerstvo 
dopravy 

1.1 
 
Účinnost návrhu nařízení vlády je stanovena od 1. ledna 2017, tedy za necelé 4 
měsíce. Tato lhůta je velmi krátká, zveřejnění vyžaduje určitou technickou 
přípravu a reálně hrozí nebezpečí, že povinné úřady nebudou mít dostatek času  
na vytvoření příslušných podmínek. V podmínkách dopravy se toto nebezpečí 
násobí u informací zařazených v bodě 8 přílohy, to je u údajů obsažených 
v celostátním informačním systému o jízdních řádech. V současné době je jako 
sněmovní tisk č. 608 projednáván návrh novely zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, který byl 24. srpna 2016 vrácen Senátem 
s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Návrh této novely zákona  
se dotýká také jízdních řádů osobní drážní dopravy a na základě nového zákonného 
zmocnění bude třeba změnit 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 do celostátního informačního systému o jízdních 
řádech. Účinnost novel zákona o dráhách i prováděcí vyhlášky se předpokládá 
v průběhu příštího roku. Změna zákona a 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. Požadujeme 
proto změnit § 2 návrhu nařízení vlády a stanovit jeho účinnost dnem 1. ledna 
2018. 

Akceptováno v modifikované podobě. 
 
V § 2 návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu 
informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data 
bude stanoveno, že bod 8 přílohy nabude účinnosti dnem  
1. července 2018. 
 
 

2. Ministerstvo 
zemědělství 

2.1 
K bodu 2 přílohy k nařízení vlády 
 
Ustanovení obsahuje rozpor mezi zněním zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, protože tento dovoluje zveřejňovat data stupně otevřenosti 2 (strojově 
čitelný formát) a klasifikací otevřených dat dle standardů na opendata.gov.cz, kdy 
je minimálním stupně otevřenosti pro data veřejné správy stupeň 3. Upozorňujeme, 
že standardy otevřených dat pro veřejnou správu říkají mimo jiné „Do stupně 
otevřenosti 3 nespadá formát PDF. Taktéž sem nespadají formáty kancelářských 
aplikací bez otevřené specifikace, jako jsou např. formáty Microsoft Office  

Vysvětleno. 
 
Bod 2 přílohy k návrhu nařízení vlády bude omezen 
pouze na metadata podle § 5 odst. 5 zákona 
č. 340/2015 Sb. 
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ve verzích do roku 2003 (tj. DOC, XLS apod.).“, přičemž zveřejňování smluv  
ve formátu PDF je v registru smluv dnes zcela běžné. 

 2.2 
K bodu 6 přílohy k nařízení vlády 

Z nařízení není zřejmé, kdo příslušná data zveřejňuje. Nařízení a přiložená 
„Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace“ hovoří pouze o centrálních 
evidencích, přičemž např. státní fondy v dopadech regulace hodnoceny nejsou. Je 
nezbytné upřesnit a vyjasnit, v jakém kontextu bude obsah bodu 6 seznamu 
informací vykládán ve vztahu k datům vytvářeným v rámci působení např. 
Státního zemědělského intervenčního fondu, a že se publikací dat rozumí v tomto 
kontextu pouze data, která jsou evidována v CEDR III, za něž odpovídá MF ČR. 

Vysvětleno. 
 
Podle názoru předkladatele není nutné výslovně 
u jednotlivých položek seznamu uvádět povinný subjekt. 
Podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, zveřejňují povinné subjekty jako 
otevřená data jen ty informace, které jsou „obsažené 
v jimi vedených nebo spravovaných registrech, 
evidencích, seznamech nebo rejstřících“. Protože 
na každý takový registr, seznam, atd., je potřeba mít 
výslovné zákonné zmocnění, je v příslušných zákonech 
vždy uvedeno, kdo příslušný seznam, registr, atd. 
spravuje.  V současnosti jsou data ze systému CEDR III 
publikovány v nejvyšší možné strojově čitelné podobě 
formou otevřených dat.  (http://cedropendata.mfcr.cz). 
V důvodové zprávě bude tato skutečnost podrobněji 
vysvětlena. 

3. Ministerstvo 
financí 

3.1 
 
Kapitola 3.2 – Náklady. Do materiálu požadujeme doplnit větu, že veškeré náklady 
budou příslušné organizační složky státu povinny uhradit v rámci rozpočtovaných 
výdajů na rok 2017 a další roky.  

Akceptováno. 

 3.2 
 
Ačkoliv v materiálu není přímo uvedeno, že by měly být zvýšeny limity počtu míst 
resp. objemy prostředků na platy dotčených kapitol SR, požadujeme upravit 
materiál a návrh usnesení vlády o jednoznačné stanovení, že návrh nepředstavuje 
navýšení personálních kapacit nad rámec stávajících parametrů státního rozpočtu  
v platové oblasti a že veškeré případné dopady budou zajištěny v rámci stávajících 
personálních kapacit a prostředků na platy v dotčených kapitolách státního 
rozpočtu.  

Akceptováno. 

 3.3 
 
V příloze se nekonzistentně užívá pojmu „údaj“ namísto pojmu „informace“, který 
je předvídán názvem přílohy, textem nařízení i zákonným zmocněním.  

Akceptováno. 
 
V příloze bude používán pojem „informace“. 
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 3.4 
 
Z textu jednotlivých bodů není jasné, zda se dovětek „podle zákona …/… Sb.“ 
vztahuje k informačnímu systému, nebo k údajům, které v tomto informačním 
systému mají být obsažené. Například systém ARES vedle zákonem předepsaných 
údajů eviduje i další údaje, kupříkladu zařazení osoby – podnikatele  
pod odpovídající kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Je záměrem 
předkladatele, aby byla v režimu otevřených dat povinně zveřejněna pouze ta část 
registru, která obsahuje zákonem předepsané údaje, a ve zbývajícím rozsahu bylo 
uveřejnění v režimu otevřených dat ponecháno na vůli povinného subjektu, nebo je 
záměrem předkladatele umožnit v tomto režimu přístup ke všem datům, která 
 se v danou chvíli v daném systému nacházejí, tedy aby bylo ve formě otevřených 
dat možné získat stejný rozsah informací, který tento registr poskytuje i ve formě 
pootevřené až zavřené?  

Vysvětleno. 
 
Z § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, vyplývá, že povinné subjekty 
zveřejňují data, která jsou obsažená v jimi vedených  
nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech 
nebo rejstřících, přičemž zároveň se musí jednat o taková 
data, která jsou každému přístupné na základě zákona. 
Pokud tedy povinný subjekt zveřejňuje v příslušném 
seznamu i další údaje, které nejsou zveřejňovány  
na základě zákona, nemusejí být tyto údaje zveřejňovány 
jako otevřená data. V důvodové zprávě bude tato 
skutečnost podrobněji vysvětlena.  

 3.5 
 
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. Povinnost poskytovat tyto informace  
jako otevřená data se vztahuje pouze na povinné subjekty, které vedou příslušné 
rejstříky a evidence. MF nevede IS VR pouze přebírá informace stejně jako RŽP, 
RES nebo Obchodní věstník a obdobně jako Obchodní věstník je také zveřejňuje. 

Vysvětleno. 
 
Podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, postačí, je-li údaj v daném 
systému obsažen, zákon ani návrh nařízení nijak 
nerozlišuje, zda je příslušný údaj zaveden do IS originálně 
nebo derivativně z jiného IS. 

 3.6 
 
Údaje 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 
Zaměněno s IS VR dle 304/2013 Sb., který spravuje MSp a zapisují do něj krajské 
rejstříkové soudy a notáři. ARES nevede veřejný rejstřík dle 304/2013 Sb.,  
ale pouze na Principu formální publicity MF respektive ARES zveřejňuje údaje  
dle § 7 uvedeného zákona. 

Vysvětleno. 
 
Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných 
v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném 
Ministerstvem financí splňují obecné náležitosti podle  
§ 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. Z důvodové zprávy k § 7 zákona  
o veřejných rejstřících jednoznačně vyplývá, že smyslem 
ustanovení je vytvoření jednotné evidence aktivních osob, 
které jsou zapisovány do veřejných rejstříků. Je tedy 
zřejmé, že údaje podle § 7 zákona o veřejných rejstřících 
mají souhrnně povahu evidence. Důvodová zpráva dále 
jednoznačně uvádí, že § 7 zákona o veřejných rejstřících 
právně zakotvuje systém ARES a uvádí, že Ministerstvo 
financí je jeho správcem. Publicitu informací upravuje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFLFJH7M)



5 
 

přímo § 7 zákona o veřejných rejstřících. Podmínky podle 
§ 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tj. evidence jakožto 
zdroj otevřených dat, určení správce této evidence (a tím  
i povinného subjektu) a publicita údajů jsou splněny, 
pročež lze údaje z ARES zařadit do nařízení vlády jako 
povinně zveřejňovaná otevřená data. 

 3.7 
 
Z ustanovení plyne, že tvrzení o MF a „veřejném rejstříku“ jsou zmatečná  
a nezakládají se na pravdě. Osobou povinnou je v tomto případě MSp. komentář: 
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona se rozumí 
spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků 
jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Princip 
formální publicity - Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny 
uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat 
úředně ověřený elektronický opis. 

Vysvětleno. 
 
Vizte vypořádání připomínky 3.6. 

 3.8 
 
Požadujeme stanovit taxativně výčet účetních záznamů, které by spadaly pod režim 
otevřených dat. (FIN 2-04U, FIN 2-12u, FIN 2-04U, FIN 2-12M, Rozvaha, Výkaz 
zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, 
Příloha) Důvod: Centrální systém účetních informací státu obsahuje celou řadu 
účetních záznamů, které svým charakterem jsou specificky zaměřené. Například 
pomocné konsolidační záznamy jsou operativním komunikačním prostředkem 
mezi Ministerstvem financí ČR a účetními jednotkami v rámci vysvětlování 
významných identifikovaných možných rozdílů ve vzájemných vztazích. Zahrnutí 
mezi otevřená data nebude přínosné a uživateli bez znalosti pozadí účetních 
případů prakticky nesrozumitelné. Dále doporučujeme prověřit, zda aplikace 
Monitor, ve které jsou zveřejňovány některé účetní záznamy, splňuje požadavky  
a standardy na otevřená data. Pokud ne, navrhujeme alternativu v podobě 
vypuštění bodu 5. 

Akceptováno. 
 
Bod 5 přílohy k návrhu nařízení vlády o stanovení 
seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 
data bude přeformulován následovně: „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.“ 

 3.9 
 
S ohledem na široký význam pojmu „účetní záznam“ se navrhuje doplnění tohoto 
textu: 
 
„Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 

Akceptováno. 
 
Bod 5 přílohy k návrhu nařízení vlády o stanovení 
seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 
data bude přeformulován následovně: „Účetní záznamy 
obsažené v centrálním systému účetních informací státu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně  pro potřeby 
monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy  
podle zvláštního zákona (viz § 1 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.) a nemají povahu 
účetních výkazů nebo finančních výkazů, kterými jsou například účetní závěrka 
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled  
o změnách vlastního kapitálu) a účetní výkazy za Českou republiku. 
 
Zdůvodnění: 
V souladu s deklarovanou potřebností transparentnosti a otevřenosti veřejného 
sektoru vůči veřejnosti je nutné konstatovat, že pro veřejnost, jako hlavního 
uživatele údajů zveřejňovaných účetních záznamů shromažďovaných v CSÚIS, 
jsou prioritně nejvýznamnější údaje uváděné v účetní závěrce (rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 
kapitálu). Tyto jsou zveřejňovány na informačním portálu Ministerstva financí 
Monitor. Protože však pojem „účetní záznam“, podle zákona o účetnictví, znamená 
například také účetní doklady, včetně postupů při jejich zaúčtování, neměly  
by takové účetní záznamy být předmětem zveřejňování jako otevřená data, 
 a to i bez ohledu na skutečnost, že v současné době nejsou takovéto účetní 
záznamy obsažené v CSÚIS. Protože podle § 1 odst. 4 je umožněno v CSÚIS 
shromažďovat též účetní záznamy pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích  
a kontrolních činností podle zvláštních právních předpisů (např. ust. § 13 odst. 5 
zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ust. § 5 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a ust. § 21 písm. h) 
zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu) považuje se za vhodné 
shora uvedené upřesnění rozsahu účetních záznamů, které by měly být 
zveřejňovány podle tohoto nařízení vlády. 

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.“ 

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

4.1 
K příloze 
 
Žádáme rozšíření seznamu povinně zveřejňovaných dat o následující položky:  

• Data z registru poskytovatelů sociálních služeb zřízeného na základě 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Měsíční statistika nezaměstnanosti 
• Měsíční statistika struktury uchazečů a volných pracovních míst 
• Volná místa evidovaná Úřadem práce ČR včetně přírůstků 
• Seznam volných míst sítě EURES 
• Školy evidované Úřadem práce ČR 

Akceptováno v modifikované podobě. 
 
Do seznamu informací povinně zveřejňovaných  
jako otevřená data byly zařazeny následující informace 
obsažené v registrech a evidencích spravovaných 
Ministerstvem práce a sociálních věcí: 

- Informace obsažené v centrální evidenci volných 
pracovních míst podle zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

- Informace obsažené v evidenci agentur práce 
podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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• Seznam insolventních firem evidovaných Úřadem práce ČR včetně 
historie 

• Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním 
postižením včetně historie 

• Seznam a obsah číselníků používaných Úřadem práce ČR 
• Nejžádanější profese na portálu MPSV v členění podle obcí s pověřeným 

obecním úřadem 
• Nejžádanější profese na portálu MPSV v členění podle obcí s rozšířenou 

působností. 

- Informace obsažené v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

5. kancelář 
vedoucího Úřadu 
vlády České 
republiky 

5.1 
 
K závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (čl. 1.6 Zprávy) – riziko R3  
– porušení ochrany osobních údajů je ve všech případech uvedeno riziko „0“, tedy 
žádné riziko v souvislosti s uveřejněním údajů ve formě otevřených dat.  
Dle našeho názoru jistá míra rizika existuje zejména u uveřejnění osobních údajů 
při publikace informací formou otevřených dat. Postačí chyba v uveřejnění 
(převedení dat) nebo v generování odkazu a pak je možné se dostat k odlišným 
údajům. Tímto způsobem by mohlo dojít např. k uveřejnění adres trvalého bydliště 
nebo rodných čísel státních zaměstnanců při uveřejnění údajů obsažených 
v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. 
 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace k návrhu 
nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně 
zveřejňovaných jako otevřená data bude doplněna  
o vysvětlení problematiky týkající se rizik souvisejících 
s uveřejněním údajů ve formě otevřených dat v oblasti 
ochrany osobních údajů.  

6. úřad ministra  
pro lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu 

6.1 
 
Česká republika je členem mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí 
(Open Government Partnership, OGP), jejímž cílem je podpora otevřenosti, 
transparentnosti, boji proti korupci a zvýšené občanské angažovanosti. V rámci 
členství v této iniciativě jsou vytvářeny dvouleté akční plány, jež jsou nástrojem, 
který akcentuje právě prvky otevřenosti vůči občanské společnosti, transparence  
a participace. 
 
Návrh nařízení vlády, jež stanovuje seznam informací povinně zveřejňovaných 
jako otevřená data, je jedním z opatření, díky němuž dochází k posílení 
transparentnosti a usnadnění přístupu občanské společnosti k informacím veřejné 
správy, což má pozitivní vliv na zlepšení rozhodování ze strany státu i občanů. 
Zveřejnění datových zdrojů pomáhá k rozvoji služeb sloužících široké veřejnosti. 
Vzájemné sdílení dat formou otevřených dat přináší úsporu nákladů státní správy  
a může mít významný dopad na optimalizaci systémů veřejné správy. 
 

Vysvětleno. 
 
Následující datové sady nenašly cestu do návrhu nařízení 
vlády z toho důvodu, že tento legislativní nosič je 
pro uložení této povinnosti nevhodný. V nařízení vlády 
o otevřených datech mohou být jen takové informace, 
u kterých již existuje jinde zákonem specifikovaná 
primární povinnost jejich publikace. Jinými slovy, 
nařízení vlády umožňuje říct, že nějaké informace, které 
již povinný subjekt povinně ze zákona poskytuje, bude 
povinně poskytovat v podobě otevřených dat. 
Neumožňuje však stanovení nové primární povinnosti 
poskytovat informace. Z informací uvedených 
v připomínce tak z uvedených důvodů nebylo možné 
zařadit: 

- Schválená systemizace služebních míst 
ve smyslu § 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
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V roce 2016 byl usnesením vlády ze dne 22. června č. 566 schválen Akční plán 
České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále 
jen „Třetí Akční plán“), který obsahuje závazek Otevření prioritních datových 
sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací. Tento 
závazek stanovuje seznam 14 prioritních datových sad, jejichž výčet není konečný 
a bude doplněn na základě veřejných konzultací mezi veřejnou správou  
a veřejností. Vzhledem k tomu, že seznam těchto 14 datových sad byl 
odsouhlasen gestory datových sad a schválen usnesením vlády k materiálu 
mezinárodní povahy, trváme na rozšíření navrhovaného seznamu dat 
v předmětném nařízení vlády, a to alespoň na stejnou úroveň, jaká je 
obsažena v Třetím Akčním plánu. Navrhovaný seznam by byl v současné 
podobě zcela nedostatečný k plnění úkolů, ke kterým se ČR zavázala v rámci 
mezinárodní iniciativy OGP v Třetím Akčním plánu. 
 
Trváme na doplnění těchto datových sad do návrhu nařízení vlády: 

• Schválená systemizace služebních míst ve smyslu § 17 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě 

• Datové sady obsahující veřejně přístupné údaje Insolvenčního rejstříku 
dle zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) 

• Datové sady Registru práv a povinností ve smyslu zákona  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech  

• Datové sady aplikace MS2014+ schválené usnesením vlády dne  
30. března 2015 č. 223 

• Datové sady Centrálního registru administrativních budov 
využívaného dle usnesení vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 954  
a v souladu s § 14a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 
V této souvislosti požadujeme specifikovat, v jakém rozsahu budou 
data z CRAB veřejně přístupná, tj. zda-li v rozsahu stávajícím  
či větším/menším.  

• Multimodální dopravní data z připravovaného Informačního systému  
pro plánování trasy veřejné a individuální osobní dopravy Ministerstvo 
dopravy  

• Datové sady registru územní identifikace ve smyslu zákona  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

službě 
- Datové sady Centrálního registru 

administrativních budov využívaného dle 
usnesení vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 954  
a v souladu s § 14a zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění zákona 
č. 51/2016 Sb.  

- Datové sady aplikace MS2014+ schválené 
usnesením vlády dne 30. března 2015 č. 223 

- Multimodální dopravní data z připravovaného 
Informačního systému  pro plánování trasy 
veřejné a individuální osobní dopravy 
Ministerstvo dopravy. 

Zbývající informace, které byly v připomínce uvedeny, 
mohou být do nařízení vlády o otevřených datech 
umístěny. Do navrhovaného textu nebyly prozatím 
zařazeny z důvodu nepřipravenosti informačních systémů 
v poskytování v podobě otevřených dat a nedostatečné 
diskuzi mezi poskytovateli a uživateli jednotlivých 
datových sad pro zajištění optimálního způsobu publikace 
formou otevřených dat. Zajištění publikace navrhovaných 
datových sad má předkladatel v plánu, i s ohledem 
na plnění závazků vyplývajících z Akčního plánu České 
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období 
2016-2018, a to formou zařazení uvedených datové sady 
do aktualizace nařízení vlády. Jde tedy o následující 
datové sady:  

- Datové sady obsahující veřejně přístupné údaje 
Insolvenčního rejstříku dle zák. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) – existuje obecná povinnosti veřejnosti 
insolvenčního rejstříku založená § 419 odst. 3. 

- Datové sady registru územní identifikace 
ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Registr je veřejný v souladu s § 30 
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a § 62. 
- Datové sady Registru práv a povinností 

ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Registr je veřejný v rozsahu § 51/1/a-
f. 

 6.2 
Zvláštní část důvodové zprávy, k navrhovanému bodu 7 
 
Požadujeme doplnění identifikovaných přínosů publikace informací v podobě 
otevřených dat u údajů obsažených 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, tzv. ARES. Tyto přínosy jsou identifikovány  
u ostatních datových sad obsažených v předmětném návrhu nařízení vlády. Plné 
otevření ARES umožňuje veřejnou kontrolu nad dalšími zveřejněnými daty. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády o stanovení 
seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 
data bude doplněna o identifikaci přínosů publikace 
informací v podobě otevřených dat u údajů obsažených 
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, tzv. ARES. 

7. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

7.1 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
Část 3 obecné části odůvodnění, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy  
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie, je nezbytné přepracovat.  
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění ignoruje řadu právních předpisů EU a judikatury ESD. Za všechny lze 
jmenovat článek 63 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 zemědělské politiky a kterým se zrušují 
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, rozsudek ESD 
Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk nebo Schecke a Eifert v. Hessensko. 

Akceptováno. 

 7.2 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
Část 6 obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení  
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
přepracovat.  
 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních 
údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda 
osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést 
jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních 
údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních 
údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření  
× zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých 
údajů/údajových položek). 
 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu 
dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud 
možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah  
do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů  
a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů 
na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu 
soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo 
dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 
výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 
 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně 
se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení  
se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu 
k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot  
a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace  
a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou  
se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 
 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování 
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osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně 
existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. 
Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší  
se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší 
postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí 
záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 8.3 
K jednotlivým ustanovením 
 
V příloze se položka 3 („Údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu  
a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů“) 
zrušuje.  
 
Odůvodnění: 
Není důvod, aby identifikační údaje vlastníka datové schránky byly zcela  
bez ochrany. Identifikační údaje konkrétního člověka by měly být poskytován 
toliko na požádání, bez indexace dat v něm obsažených ve vyhledávači  
a s možností opt-out pro soukromoprávní kopie. Cf. systém hvězdičky 
v telefonních seznamech. 

Rozpor. 
 
V § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb., 
je zakotvena nová povinnost pro povinné subjekty 
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.  06/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání 
seznamu informací povinně poskytovaných jako otevřená 
data. 
 
Rozsah informací zveřejňovaných povinně jako otevřená 
data je však 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, (konkrétní okruh těchto registrů, evidencí, 
seznamů nebo rejstříků, respektive v nich obsažených 
informací bude uveden v navrhovaném nařízení vlády),  
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFLFJH7M)



12 
 

zákon upravující tento registr, evidenci, seznam nebo 
rejstřík stanoví, že je neveřejná.  
 
V seznamu držitelů datových schránek jsou vedeny údaje 
o fyzických osobách, podnikajících fyzických osobách, 
právnických osobách a dále o orgánech veřejné moci, 
které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. 
Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě 
zákonného zmocnění uvedeného v § 14b zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a je 
součástí informačního systému datových schránek. Údaje 
obsažené v daném seznamu jsou veřejně přístupné. Dle 
§ 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. je fyzické osobě, 
která je držitelem datové schránky, na žádost umožněno, 
aby údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových 
schránek byly zlikvidovány. 
 
„Otevřená data“ zakotvují do českého právního řádu 
toliko novou metodu zveřejňování již zveřejněných údajů. 
Navrhované nařízení vlády stanovuje pouze určitý výčet 
již zveřejněných údajů, které mají povinné subjekty 
povinnost poskytovat ve formě otevřených dat. Dané 
nařízení vlády nemůže zajistit právní ochranu údajů, které 
jsou již zveřejňované na základě zvláštního zákona.  
 
Rovněž je nutné poznamenat, že vláda svým usnesením 
ze dne 22. června 2016 č. 566 schválila Akční plán České 
republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 
2016 až 2018, prostřednictvím něhož byl přijat závazek 
otevřít nejdůležitějších datové zdroje pro širší využití 
veřejnosti, firem a odborné veřejnosti. Za jeden 
z nejdůležitějších datových zdrojů byl vybrán právě 
seznam vlastníků datových schránek. Úřad pro ochranu 
osobních údajů v rámci meziresortního připomínkového 
řízení zveřejnění tohoto seznamu (ani žádného jiného) 
nezpochybňoval. 

 8.4 Rozpor. 
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K jednotlivým ustanovením 
 
V příloze se položka 6 („Údaje 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“) zrušuje.  
 
Odůvodnění: 
Paušální zveřejnění příjemců dotací, bez ohledu na jejich výši, je v rozporu 
s evropským právem, jak ESD konstatoval v rozsudku Rechnungshof  
v. Österreichischer Rundfunk a Schecke a Eifert v. Hessensko. 

 
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)“, 
jsou zveřejňované Ministerstvem financí na základě § 18 
a následujících zákona č. 218/2000 Sb. Výše uvedené 
informace již byly zařazeny v seznamu informací 
poskytovaných v podobě otevřených dat v rámci prvního 
Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí. Výše uvedené informace jsou rovněž zařazeny 
v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2016 až 2018 mezi nejdůležitější 
datové zdroje. 
 
Dle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů je paušální 
zveřejnění příjemců dotací (bez ohledu na jejich výši) 
v rozporu s právem Evropské unie, jak konstatoval 
Evropský soudní dvůr ve věci Schecke a Eifert 
v. Hessensko. Soud na základě tohoto rozsudku rozhodl, 
že na základě vnitrostátního práva mohou být 
zveřejňovány údaje o příjemcích dotací za předpokladu, 
že je prokázáno, že široké zveřejnění nejen výše ročních 
příjmů (pokud převyšují určitý strop), ale i jmen 
poživatelů těchto příjmů je nezbytné a vhodné ve vztahu 
k cíli řádné správy veřejných prostředků sledovanému 
ústavodárcem. Dle našeho názoru není další zveřejňování 
informací obsažených 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 v rozporu 
s právem Evropské unie, neboť z hlediska citovaného 
judikátu není problém v další formě zveřejňování, ale 
v rozsahu údajů zveřejňovaném v samotné centrální 
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evidenci dotací. Shledává-li tedy Úřad pro ochranu 
osobních údajů v paušálním zveřejňování příjemců dotací 
problém, měl by jej řešit se správcem centrální evidence 
dotací, tj. Ministerstvem financí, přičemž případné zúžení 
množiny zveřejňovaných údajů by se pak automaticky 
promítlo i do zveřejňování ve formě otevřených dat, aniž 
by bylo třeba jakkoliv předmětné nařízení vlády 
upravovat. 

 8.5 
K jednotlivým ustanovením 
 
V příloze se položka 7 („Údaje 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“) zrušuje.  
 
Odůvodnění: 
Účelem tohoto veřejného seznamu není primárně plošné zveřejnění osobních 
údajů, a proto je nesprávné je považovat za otevřená data. 

Rozpor. 
 
Jak již bylo uvedeno k vyjádření k zásadním 
připomínkám č. 8.3 a 8.4, „otevřená data“ zakotvují 
do českého právního řádu novou metodu zveřejňování již 
zveřejněných údajů. Navrhované nařízení vlády má toliko 
stanovit seznam informací, které mají povinnost povinné 
subjekty poskytovat jako otevřená data. 
 
Veřejný rejstřík právnických osob a fyzických osob 
obsahuje veřejně přístupné údaje. Daný návrh nařízení 
vlády nemůže zajistit právní ochranu údajů, které jsou již 
zveřejňované na základě zákona č. 304/2013 Sb. Ochrana 
údajů vedených v tomto veřejném rejstříku by primárně 
měla být zakotvena v zákoně č. 304/ 2013 Sb.  
 
Rovněž je nutné poznamenat, že veřejný rejstřík 
právnických osob a fyzických osob byl v Akčním plánu 
České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 
na období let 2016 až 2018 označen za jeden 
z nejdůležitějších datových zdrojů.  

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFLFJH7M)


	VI.
	VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ



