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V. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 

Název návrhu: Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných  
jako otevřená data 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo vnitra 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 1. 2017/1. 7. 2018 

2. Cíl návrhu  
Cílem je stanovit v příloze navrhovaného nařízení vlády seznam informací zveřejňovaných jako 
otevřená data podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
Náklady na publikaci informací zveřejňovaných povinně jako otevřená data a jejich zaevidování 
do národního katalogu otevřených dat. 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 
Zlepšení vyhledávání a přístupnosti otevřených dat veřejného sektoru. 
Potenciál pro vznik nových služeb a ekonomický růst. 
Maximální zjednodušení opakovaného užívání dat veřejného sektoru pro tvorbu komerčních 
i nekomerčních služeb. 
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
 
3.4 Sociální dopady: Ne 
 
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název  
 

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných  
jako otevřená data. 
 
1.2 Definice problému 
 

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. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

V § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je 
zakotveno zmocnění vlády stanovit nařízením seznam informací povinně poskytovaných  
jako otevřená data. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
 Dotčenými subjekty jsou primárně povinné subjekty v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., které mají povinnost poskytovat informace uvedené v navrhovaném nařízení 
vlády. Konkrétně se jedná o Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
1.5 Popis cílového stavu  
 
 Cílem je stanovit v příloze navrhovaného nařízení vlády seznam informací povinně 
zveřejňovaných jako otevřená data podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Navrhované zveřejňované informace jsou již povinně zveřejňované informace  
dle zvláštních právních předpisů a návrh nařízení vlády pouze nově upravuje formu tohoto 
zveřejnění. Vzhledem k tomu jsou vyhodnocována rizika, která vznikají toliko novou formou 
zveřejňování daných informací. Posuzována byla následující rizika: 
 
R1. Zveřejnění dat v rozporu se zákonem; 
R2. Porušení ochrany obchodního tajemství; 
R3. Porušení ochrany osobních údajů; 
R4. Zveřejnění nevhodných dat či informací; 
R5. Dezinterpretace dat; 
R6. Absence konzumentů dat; 
R7.  Překrývání dat; 
R8. Ohrožení bezpečnosti státu /majetku /osob. 
 

Rizika povinně zveřejňovaných informací ve formě otevřených dat uvádí následující 
tabulka kvalitativním vyhodnocením přínosů na škále 0 - 3 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko). 
Jen datové sady bez výše uvedených rizik byly přidány do seznamu povinně zveřejňovaných 
informací.  

 
Informace/Rizika R

1 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst  
podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Za ochranu osobních údajů vedených nebo spravovaných v registrech, evidencích, 

seznamech nebo rejstřících je odpovědný povinný subjekt, a to jak při primárním zveřejnění 
údaje, tak i při zveřejnění údaje ve formě otevřených dat. Koncept otevřených dat představuje 
nový způsob zveřejnění, nikoliv nový obsah zveřejňovaných informací. Ohrožení osobních 
údajů způsobené určitými technickými chybami při zveřejňování údajů je nutné eliminovat 
v rámci technického provedení věci samé. Ochranu osobních údajů vůči chybám v technologii 
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zveřejňování není vhodné zakotvovat v právním předpise. Doporučené postupy pro ochranu 
datových sad při jich publikaci jsou součástí metodik Standardy publikace a katalogizace 
otevřených dat veřejné správy ČR. 
 
2. Návrh variant řešení 
 

Varianta 0 - ponechat původní stav, kdy datové sady, které by měly být poskytnuty 
jako otevřená data, jsou na základě konzultací s odbornou veřejností zahrnuty do Akčního 
plánu partnerství pro otevřené vládnutí, který je nepravidelně aktualizován. 

 
Varianta 1 - definovat seznam datových sad v nařízení vlády s možností rozšíření 

datových sad, které musí být svými správci poskytnuty jako otevřená data. Vládu k vydání 
takového nařízení zmocnit v novele zákona č. 106/1999 Sb. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Na publikaci otevřených dat se veřejný sektor připravuje již řadu let, a tím vznikla  
a jsou provozována řešení, která výrazně snižují náklady publikace a katalogizace 
otevřených dat pro povinné subjekty. Jedná se o následující implementovaná řešení: 

 
1. Infrastruktura pro publikaci otevřených dat je již vytvořena – národní katalog 

otevřených dat (který je zprovozněn od dubna 2015 na portálu veřejné správy) 
a. umožňuje katalogizovat jednotlivé datové sady nebo registrovat lokální 

katalogy otevřených dat, ze kterých jsou následně automatizovaně  
(bez nutnosti lidského zásahu) načítány katalogizační záznamy do národního 
katalogu otevřených dat, 

b. slouží také jako centrální úložiště otevřených dat pro povinné subjekty, které 
mohou využít centrální úložiště a nemusí publikovat otevřená data ve svých 
webových prostředích.  

2. Standardy publikace a katalogizace otevřených dat (které jsou publikovány na portálu 
veřejné správy od července 2015 a jsou průběžně rozvíjeny). Tyto standardy mimo 
jiné obsahují popisy činností a návody pro povinné subjekty, kterými bude opět 
významně snížena pracnost přípravy, publikace a katalogizace otevřených dat. 
Současně došlo v průběhu třetího čtvrtletí roku 2015 k masivnímu školení v oblasti 
těchto standardů. 
 
Datové sady zahrnuté do návrhu nařízení vlády byly zvoleny tak, aby v sobě 

obsahovaly velký potenciál přínosů a současně byly minimalizovány náklady na jejich 
publikaci. Minimalizace nákladů je dosaženo tím, že: 

 
• část datových sad je již (z vlastní iniciativy povinných subjektů) publikována 

ve formátu otevřených dat, 
• část datových sad je evidována v centrálně vedených informačních systémech a jeden 

povinný subjekt z jednoho místa publikuje otevřená data za velké množství subjektů, 
o nichž jsou data centrálně evidována (např. data z Monitoru Státní pokladny, 
informačního systému o státní službě nebo z jednotlivých rejstříků), 

• většina významných datových sad je v současné době evidována ve strukturované 
podobě v prostředích jednotlivých informačních systémů, které umožňují připravit 
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automatizovaný export datových sad do požadované podoby otevřených dat. Tím  
se opět významně snižuje pracnost vlastní publikace a katalogizace otevřených dat. 
 
U jednotlivých informací zvažovaných ke zveřejnění byly vyhodnoceny expertní 

pracovní skupinou (rámci projektu „Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné 
správy ČR“ CZ.1.04/4.1.00/D9.00001) níže uvedené přínosy a rizika a na základě toho byly 
tyto informace zařazeny do uvedených variant. 
 
3.2 Náklady 
 

Odhady dopadu na státní rozpočet jsou uvedeny pro jednotlivé informace uvedené  
v návrhu nařízení vlády. Dopady jsou rozděleny do následujících kategorií: 

 
• nulové dopady – bez dopadu na státní rozpočet; 
• nízké náklady (*) – dopad do 10 tis. Kč (resp. ve výši do dvou člověkodnů pracnosti); 
• střední náklady (**) – dopad do 100 tis. Kč (resp. ve výši do dvaceti člověkodnů 

pracnosti); 
• vysoké náklady (***) – dopad nad 100 tis. Kč (resp. ve výši nad dvacet člověkodnů 

pracnosti). 
 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo 
financí 

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 

0 – Dopad na státní rozpočet je 
nulový, neboť data již jsou 
publikována v podobě otevřených 
dat a jejich umístění v tomto 
seznamu je pouze z důvodu 
garance poskytování těchto dat  
i nadále. 

Ministerstvo 
dopravy 

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 

** - Dopad na státní rozpočet je 
střední, neboť data již existují  
ve strukturované podobě a jsou  
již tak i částečně publikována. Je 
nutné zajistit úplné splnění 
podmínek otevřených dat,  
tj. vytvořit skripty pro export 
kompletního obsahu jízdních řádů 
do podoby otevřených dat a jejich 
katalogizaci v národním katalogu 
otevřených dat. 

Ministerstvo Informace obsažené  0 – Dopad na státní rozpočet je 
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financí 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 

nulový, neboť nezávisle  
na umístění v tomto seznamu bude 
publikace v otevřené podobě 
zajištěna v rámci Informačního 
systému CEDR III. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

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

* - Dopad na státní rozpočet je 
nízký, neboť data jsou již 
poskytována způsobem, který 
naplňuje téměř všechny podmínky 
otevřených dat prostřednictvím 
portálu Ministerstva práce  
a sociálních věcí. Je nutno pouze 
zajistit katalogizaci v národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Informace obsažené  
v evidenci agentur práce 
podle zákona č. 435/2004 Sb., 
 o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

* - Dopad na státní rozpočet je 
nízký, neboť data jsou již 
poskytována způsobem, který 
naplňuje téměř všechny podmínky 
otevřených dat prostřednictvím 
portálu Ministerstva práce  
a sociálních věcí. Je nutno pouze 
zajistit katalogizaci v národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

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

** - Dopad na státní rozpočet je 
střední, neboť zdrojová data již 
existují ve strukturované podobě 
uložené v databázi. Je nutno vytvořit 
exportní skript a zajistit pravidelnou 
publikaci. 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené  
v seznamu fyzických osob, 
podnikajících fyzických 
osob, právnických osob  
a orgánů veřejné moci, které 
mají zřízenu a zpřístupněnu 
datovou schránku, podle 

** - Dopad na státní rozpočet je 
střední, neboť zdrojová data již 
existují ve strukturované podobě 
uložené v databázi a jsou 
zveřejňována v HTML podobě 
(která nevyhovuje technickým 
požadavkům na otevřená data). Je 
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zákona č. 300/2008 Sb.,  
o elektronických úkonech  
a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů 

nutno vytvořit exportní skript  
a zajistit pravidelnou publikaci. 

Ministerstvo 
financí 

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 

*** - Dopad na státní rozpočet je 
následující: 
• prvotní náklady ve výši 1,86 

mil. Kč (vč. DPH 21%) 
• roční provozní náklady ve výši 

1,4 mil. Kč (vč. DPH 21%) 
Dále je nutno započítat výpadek 
příjmů na straně ČSÚ ve výši 1- 2 
mil. Kč. 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené  
v evidenci obsazovaných 
služebních míst podle zákona  
č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

** - Dopad na státní rozpočet je 
střední, neboť zdrojová data již 
existují ve strukturované podobě 
uložené v databázi. Je nutno 
vytvořit exportní skript a zajistit 
pravidelnou publikaci. 

Ministerstvo vnitra Metadata obsažená v registru 
smluv zřízeného podle 
zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) 

0 – Dopad na státní rozpočet je 
nulový, neboť nezávisle  
na umístění v tomto seznamu byla 
publikace v otevřené podobě 
zajištěna v rámci přípravy 
informačního systému o registru 
smluv. 

Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

Informace obsažené  
v informačním systému  
o veřejných zakázkách  
podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 

* - Dopad na státní rozpočet je 
nízký, neboť data jsou již 
poskytována způsobem, který 
naplňuje téměř všechny podmínky 
otevřených dat prostřednictvím 
Informačního systému o veřejných 
zakázkách. Je nutno pouze zajistit 
katalogizaci v národním katalogu 
otevřených dat. 

 
Veškeré finanční náklady, které souvisejí se zveřejňováním informací jako otevřená 

data, budou hrazeny příslušnými ministerstvy v rámci jejich rozpočtovaných výdajů na rok 
2017 a další roky. 

 
V souvislosti s novou povinností povinných subjektů zveřejňovat jako otevřená data 

informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech 
nebo rejstřících se u povinných subjektů (ministerstev) nepředpokládá navýšení personálních 
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kapacit nad rámec stávajících parametrů státního rozpočtu v platové oblasti. Veškeré případné 
finanční dopady budou zajištěny v rámci stávajících personálních kapacit a prostředků  
na platy v dotčených kapitolách státního rozpočtu. 
 
3.3 Přínosy 
 
P1 - Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů 
veřejného sektoru, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám; 
 
P2 - Podpora ekonomického růstu - zveřejněním informací veřejného sektoru jako zdroje 
pro nové inovace, služby, produkty a podnikatelských příležitostí. Výsledkem může být 
hospodářský a ekonomický růst; 
 
P3 - 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 svými orgány; 
 
P4 - 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, 
 
P5 - Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele dat; 
 
P6 - 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; 
 
P7 - 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; 
 
P8 - Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat  
se může snížit počet žádostí o poskytnutí informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb.; 
 
P9 - Pořádek ve vlastních datech - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu 
veřejného sektoru uspořádat svá vlastní data, a optimalizovat tak vlastní interní procesy; 
 
P10 - 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. 
 

Přínosy povinně zveřejňovaných informací ve formě otevřených dat uvádí následující 
tabulka kvalitativním vyhodnocením přínosů na škále 0 - 3 (čím vyšší číslo, tím vyšší přínos).  
Níže uvedení přínosy byly vyhodnocení skupinou odborníků v oblasti otevřených dat.  

Informace/Přínosy P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 
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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 1 2 3 3 2 1 1 0 3 

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 

0 3 3 3 3 1 3 3 3 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 

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 

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

1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 

Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 

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

3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 

Informace 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 

1 2 1 3 2 1 1 0 0 3 

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 

1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 

Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních 
míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,  
ve znění pozdějších předpisů 

1 2 3 3 1 3 0 1 1 3 
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Metadata obsažená v registru smluv zřízeného podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) 

3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 

Informace obsažené v informačním systému o veřejných 
zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Varianta 0 předpokládá současný stav, kdy se Akční plán partnerství pro otevřené 
vládnutí snažil zpřístupnit vybrané datové sady v otevřené podobě jejich vyjmenováním,  
v rámci plnění cíle zpřístupnění dat a informací. To ale mělo a má malý dopad do praxe, kdy 
je pouze část vyjmenovaných datových sad zpřístupněna v podobě otevřených dat.  

 
Varianta 1 předpokládá, že seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 

data bude definovat nařízení vlády a povinné subjekty budou muset své vybrané datové sady 
poskytovat v podobě otevřených dat. Potřeba vydání seznamu významných datových sad  
v podobě nařízení vlády vzešla z konzultací s dotčenými subjekty, které v řadě případů chtějí 
publikovat otevřená data, ale postrádají pro tyto aktivity legislativní oporu. 

 
Varianta 1 zavádí přímou povinnost publikovat některé datové sady jako otevřená data 

vybraným subjektům. V některých případech to však nevytváří dodatečné náklady, neboť 
některé datové sady, které jsou do seznamu zahrnuty, již příslušné orgány veřejné správy  
v podobě otevřených dat publikují. Náklady vyplývají pouze v případě, kdy daná datová sada 
ještě není v podobě otevřených dat publikována. Cílem varianty 1 je nastartování ekosystému 
otevřených dat v České republice, tedy vytvoření kritického množství publikovaných 
datových sad, díky kterému začnou vznikat zajímavé aplikace tyto sady využívající. To dále 
bude motivovat další povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., aby svá data poskytovaly 
jako otevřená data. 
 
4. Stanovení pořadí variant řešení a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Vzhledem k efektivitě působení a funkčnosti předložených variant řešení se jako 
optimální jeví následující pořadí variant.    
 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

 
Vzhledem ke konzultacím s příslušnými rezorty je nejvhodnější varianta 1, která 

zavádí přímou povinnost publikovat datové sady v nařízení vlády.  
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Návrh implementace doporučeného řešení: 
 
Krok  Předmět  Termín  
1. Vydání nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně 12/2016 
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 zveřejňovaných jako otevřená data 
2. Účinnost přijaté právní úpravy  01/2017 

07/2018 
3. Dokončení publikace datových sad ze seznamu informací povinně 

zveřejňovaných jako otevřená data 
07/2018 

4. Přezkum činnosti  01/2019 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Posuzováním, zda navrhované řešení je účinné a splňuje stanovené cíle, se bude 
zabývat Ministerstvo vnitra, které bude primárně vyhodnocovat publikaci otevřených dat  
ze seznamu v příloze k nařízení vlády podle vytvořené Metodiky publikace a katalogizace 
otevřených dat dostupné na http://opendata.gov.cz/. Hodnocení bude sledovat následující 
měřítka a indikátory:  
 
Měřítko  Indikátor  Termín měření  Související cíle  
Počet 
publikovaných 
datových sad 

Počet datových sad 
publikovaných ve formátu 
otevřených dat je roven  
nebo větší než je počet 
datových sad uvedených  
v nařízení vlády 

01/2019 Vytvořit standardy 
pro otevřená data, které 
umožní složkám 
veřejného sektoru 
zajistit, že jejich 
otevřená data splňují 
výše uvedené 
podmínky 

Kvalita 
publikovaných 
datových sad 

Publikované informace 
zveřejňované povinně  
jako otevřená data splňují 
podmínky otevřených dat 

01/2019 Vytvořit standardy  
pro otevřená data, 
které umožní složkám 
veřejného sektoru 
zajistit, že jejich 
otevřená data splňují 
výše uvedené 
podmínky. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
 V průběhu hodnocení dopadů regulace bylo téma konzultováno s Ministerstvem 
financí, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
obrany, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí, 
Ministerstvem kultury, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství, 
Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 
dopravy a zástupci akademické obce a neziskového sektoru. 
 
• Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 [akt. 2015]  
• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. dubna 2012 č. 243 o Akčním 

plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí [online] [cit. 2015-10-04] 
Dostupné z https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BVD2LH 

• Akční plán boje s korupcí na rok 2015 http://www.vlada.cz/assets/ 
media-centrum/dulezite-dokumenty/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf 
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• Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb 
schválená usnesením vlády č. 889/2015 https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-
/usn/2015/889   

• Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0, Cesta  
k digitální ekonomice“ schválená usnesením vlády č. 203/2013  

• Dušan Chlapek, Jan Kučera a Martin Nečaský. Metodika publikace otevřených dat 
veřejné správy ČR: verze 1.0. In: Boj s korupcí v České republice [online]. 2011  
[cit. 2015-10-04]. Dostupné z: http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-
vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf. 

• Dušan Chlapek, Jan Kučera, Martin Nečaský, Michal Kubáň. Open Data and PSI in 
the Czech Republic. EPSI platform. Topic Report No. 2014/03. [cit. 2015-10-04] 
Dostupné z http://www.epsiplatform.eu/content/open-data-and-psi-czech-republic 

• Jan Kučera, Dušan Chlapek, Jakub Klímek, Martin Nečaský. Methodologies and Best 
Practices for Open Data Publication. In Proceedings of Dateso 2015, pp. 52-64. 
Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1343/paper5.pdf 

• Eaves, David. Case Study: How Open data saved Canada $3.2 Billion. eaves.ca 
[online]. Duben 2010 [cit. 2015-10-11]. Dostupné z: http://eaves.ca/2010/04/14/case-
study-open-data-and-the-public-purse/ 

• DELOITTE. Open data - driving growth, ingenuity and innovation [online]. B.m.: 
Deloitte LLP. 2012 [cit. 2015-10-11]. 

• Vickery, Graham. Review of recent studies on PSI re-use and related market 
developments. Information Economics, Paris [online]. 2011 [cit. 2015-10-11].  

• CAPGEMINI CONSULTING. The Open Data Economy: Unlocking Economic Value 
by Opening Government and Public Data [online]. 2013 [cit. 2015-10-11].  

• Buchholtz, Sonia, Maciej Bikowski a Aleksander Śniegocki. Big and open data  
in Europe: A growth engine or a missed opportunity? [online]. 26. únor 2014 [cit. 
2015-10-12].  

• Ubaldi, Barbara. Open Government Data [online]. OECD Working Papers on Public 
Governance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 2013 
[cit. 2015-10-11].  

• MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Open data: Unlocking innovation  
and performance with liquid information | McKinsey & Company [online]. Listopad 
2013 [cit. 2015-10-11].  

• Prezentace, Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost, [cit. 2015-10-11].  
• Standardy propojitelných dat http://www.w3.org/standards/semanticweb/data 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
• Tomáš Kroupa, odbor hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra, 

tel.: 974 816 634, e-mail: tomas.kroupa@mvcr.cz 
• Petr Kuchař, odbor hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra,  

tel.: 974 816 634, e-mail: petr.kuchar@mvcr.cz 
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