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V. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

 
Název návrhu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 

informací zveřejňovaných jako otevřená data 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. ledna 2019 

2. Cíl návrhu  

Cílem je stanovit v příloze nařízení vlády č. 425/2016 Sb. nové položky seznamu 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 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, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 

informací zveřejňovaných jako otevřená data. 

 

1.2 Definice problému 

 

Ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví povinnost povinných subjektů 

zveřejňovat jako otevřená data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných 

registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému 

přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo 

vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů. Seznam těchto povinně 

zveřejňovaných informací je stanoven nařízením vlády, k jehož vydání je vláda dle § 21 

odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zmocněna. 

 

Připravovaný návrh novely nařízení vlády č. 425/2016 Sb. stanoví povinnost 

poskytovat vybrané informace jako otevřená data. Předmětné informace, které mají být 
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zveřejněny jako otevřená data, obsažené v této novele, vzešly z návrhů odborné i laické 

veřejnosti, které byly sesbírány prostřednictvím průběžných veřejných konzultací. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

V § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je zakotveno zmocnění vlády stanovit 

nařízením seznam informací povinně poskytovaných jako otevřená data. Nařízení vlády 

č. 425/2016 Sb., které dané ustanovení provádí, obsahuje ve své příloze 11 registrů, evidencí, 

seznamů nebo rejstříků, z nichž jsou informace poskytovány jako otevřená data. Veřejné 

konzultace prováděné od nabytí účinnosti nařízení ukázaly, že existuje zájem na zařazení 

dalších registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků do tohoto seznamu. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

 Dotčenými subjekty jsou primárně subjekty v souladu se zákonem  

č. 106/1999 Sb., které mají povinnost poskytovat informace uvedené v navrhované novele 

nařízení vlády. Konkrétně se jedná o Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Státní ústav pro kontrolu 

léčiv, Českou národní banku a Český úřad zeměměřický a katastrální. 

 

1.5 Popis cílového stavu  

 

 Cílem je rozšířit přílohu nařízení vlády č. 425/2016 Sb., která obsahuje seznam 

informací zveřejňovaných jako otevřená data podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 

o nové položky, a tím zvýšit množství informací poskytovaných jako otevřená data, a umožnit 

tak efektivnější nakládání s informacemi veřejného sektoru. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Navrhované zveřejňované informace jsou již povinně zveřejňované informace  

dle zvláštních právních předpisů a návrh novely 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.  
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Informace/Rizika R

1 

R

2 

R

3 

R

4 

R

5 

R

6 

R

7 

R

8 

Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v informačním systému územní identifikace 

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, 

soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností 

podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních 

služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v ústředním seznamu znalců a tlumočníků podle 

zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 

předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v  registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 

a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),  

ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků 

vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona  

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle 

zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti 

spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském 

úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,  

ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v registru směnárníků podle zákona 

č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank 

působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb.,  

o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

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. Otevřená data představují 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 

zveřejňování není vhodné zakotvovat v právním předpise. Doporučené postupy pro ochranu 

datových sad při jich publikaci jsou součástí metodických standardů publikace a katalogizace 

otevřených dat veřejné správy České republiky. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianty spočívají v konkrétním výběru informací, které budou uvedeny v příloze 

k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. 

 

Varianta 0: ponechat původní stav, kdy datové sady, které by měly být podle návrhu 

poskytnuty povinně jako otevřená data, jsou poskytovány jinými způsoby, nebo jsou 

poskytovány jako otevřená data na základě diskrece jejich poskytovatele. 

 

Varianta č. 1: Tuto variantu tvoří zveřejnění informací ve formě otevřených dat, které 

nemá dopad na státní rozpočet. Jedná se o ty zveřejňované informace, které jsou uvedeny 

v části 3.2 této závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 

 

Varianta č. 2: Tato varianta doplňuje seznam zveřejňovaných informací z Varianty č. 1 

o zveřejňované informace na základě porovnání předpokládaných přínosů zveřejnění 

a nákladů nezbytných na jejich zveřejnění v podobě otevřených dat. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

 Na publikaci otevřených dat se veřejná správa již připravuje řadu let, a tím vznikla 

a jsou již 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 (NKOD), který umožňuje katalogizovat jednotlivé datové sady nebo 

registrovat lokální katalogy otevřených dat, ze kterých jsou následně automatizovaně 

(bez nutnosti lidského zásahu) načítány katalogizační záznamy do NKOD. 

2. Standardy publikace a katalogizace otevřených dat (které jsou zveřejněny 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. 

3. Znalostní podpora poskytovaná Ministerstvem vnitra povinným subjektům a všem 

orgánům veřejné správy poskytujícím otevřená data ve formě školení, workshopů 

a individuálních konzultací. 

 

 Informace zahrnuté do rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 

byly zvoleny tak, aby v sobě obsahovaly velký potenciál přínosů a současně neznamenaly 

vysoké náklady na jejich publikaci. To je zajištěno díky tomu, že 

● část informací je již publikována ve formátu otevřených dat na základě 

diskrece umožněné § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., 

● pro ostatní informace již existuje primární povinnost jejich poskytování 

povinnými subjekty a tyto informace jsou vedeny v informačních systémech veřejné 

správy ve strukturované podobě, a je tedy možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému do podoby otevřených dat. 

 

3.2 Náklady 

 

Horní odhady dopadu na státní rozpočet jsou uvedeny pro jednotlivé informace uvedené 

v návrhu nařízení vlády. Dopady jsou rozděleny do následujících kategorií: 

 nulové dopady (0) – bez dopadu na státní rozpočet 

 nízké náklady (*) – dopad do 30 tis. Kč (resp. ve výši do dvou člověkodnů pracnosti) 

 střední náklady (**) – dopad do 450 tis. Kč (resp. ve výši do třiceti člověkodnů 

pracnosti) 

 vysoké náklady (***) – dopad nad 450 tis. Kč (resp. ve výši nad dvacet člověkodnů 

pracnosti) – taková položka se v seznamu nevyskytuje 

Pozn.: Cena člověkodnu je odhadnuta ve výši 15 tis. Kč jako horní odhad ceny člověkodnu 

v případě, že je nutno zveřejnění informací v podobě otevřených dat řešit zásahem dodavatele 

informačního systému veřejné správy, ve kterém jsou informace vedeny ve strukturované 

podobě. Jiné informace, než ty vedené ve strukturované podobě v  informačním systému 

veřejné správy, nejsou v navrhovaném rozšíření seznamu přítomny. 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Český úřad 

zeměměřický  

a katastrální 

Informace obsažené v 

základním registru územní 

identifikace, adres a 

nemovitostí podle zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších 

předpisů 

0 – informace jsou již zveřejňovány 

v podobě otevřených dat 

Český úřad 

zeměměřický  

a katastrální 

Informace obsažené v infor-

mačním systému územní 

identifikace podle zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších 

předpisů 

0 – informace jsou již zveřejňovány 

v podobě otevřených dat 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené v základ-

ním registru agend, orgánů 

veřejné moci, soukromo-

právních uživatelů údajů 

a některých práv a povinností 

podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souboru a sady 

XLSX souborů. Z ISVS tedy 

exportovat informace do zveřejnitelné 

podoby lze. Je ale nutno zajistit jejich 

export do strojově čitelného 

a otevřeného formátu a katalogizovat 

v NKOD. 

Ministerstvo 

školství 

Informace obsažené ve 

školském rejstříku zveřejňo-

vaném Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy podle 

zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souborů a prostřed-

nictvím Adresáře škol a školských 

zařízení též v podobě XLS souborů. 

Z ISVS tedy exportovat informace 

do zveřejnitelné podoby lze. Je ale 

nutno zajistit jejich export do strojově 

čitelného a otevřeného formátu 

a katalogizovat v NKOD. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSATDBNSVM)



7 
 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Informace obsažené v Národ-

ním registru poskytovatelů 

zdravotních služeb podle 

zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách 

a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravot-

ních službách), ve znění 

pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souborů po kladném 

vyřízení žádosti o přístup do registru. 

Z ISVS tedy exportovat informace 

do zveřejnitelné podoby lze. Je ale 

nutno zajistit jejich export do strojově 

čitelného a otevřeného formátu 

a katalogizovat v NKOD. Pro přístup 

k otevřeným datům z Národního 

registru poskytovatelů zdravotních 

služeb je navíc nutné odstranit, resp. 

nezavádět povinnost uživatele získat 

povolení od MZČR k přístupu 

k datům, neboť to odporuje zásadám 

otevřených dat. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Informace obsažené v ústřed-

ním seznamu znalců 

a tlumočníků podle zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souborů. Z ISVS 

tedy exportovat informace 

do zveřejnitelné podoby lze. Je ale 

nutno zajistit jejich export do strojově 

čitelného a otevřeného formátu 

a katalogizovat v NKOD. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Informace obsažené v registru 

poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů podle zákona 

č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon 

o obětech trestných činů), 

ve znění pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souborů. Z ISVS 

tedy exportovat informace 

do zveřejnitelné podoby lze. Je ale 

nutno zajistit jejich export do strojově 

čitelného a otevřeného formátu 

a katalogizovat v NKOD. 
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Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Státní ústav pro 

kontrolu léčiv 

Informace obsažené v evidenci 

registrovaných léčivých pří-

pravků vedené Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv 

podle zákona č. 378/2007 Sb., 

o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění 

pozdějších předpisů 

* – informace jsou zveřejněny 

ve strojově čitelné a otevřené podobě 

a je nutno je pouze zkatalogizovat 

v NKOD. 

Státní ústav pro 

kontrolu léčiv 

Informace obsažené v Registru 

zdravotnických prostředků 

podle zákona č. 268/2014 Sb., 

o zdravotnických prostředcích 

a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML souborů po kladném 

vyřízení žádosti o přístup do registru. 

Z ISVS tedy exportovat informace 

do zveřejnitelné podoby lze. Je ale 

nutno zajistit jejich export do strojově 

čitelného a otevřeného formátu 

a katalogizovat v NKOD. Též je nutné 

zajistit přístup k datům bez nutnosti 

registrace.  

Česká národní 

banka 

Informace obsažené v registru 

osob oprávněných v oblasti 

spotřebitelského úvěru k čin-

nostem podle zákona 

o spotřebitelském úvěru podle 

zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, 

ve znění pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML, XLS a XML 

souborů. Z ISVS tedy exportovat 

informace do zveřejnitelné podoby lze. 

Poskytovaný formát XML sice 

naplňuje znaky otevřeného a strojově 

čitelného formátu, ale export 

neobsahuje všechny potřebné údaje. Je 

tedy nutno zajistit export kompletních 

informací do formátu XML nebo 

jiného otevřeného a strojově čitelného 

formátu a katalogizovat v NKOD. Též 

není možné vyžadovat zadání 

CAPTCHA kódu pro získání přístupu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSATDBNSVM)



9 
 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

k datům.  

Česká národní 

banka 

Informace obsažené v registru 

směnárníků podle zákona 

č. 277/2013 Sb., o směnárenské 

činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML, XLS a XML 

souborů. Z ISVS tedy exportovat 

informace do zveřejnitelné podoby lze. 

Poskytovaný formát XML sice 

naplňuje znaky otevřeného a strojově 

čitelného formátu, ale export 

neobsahuje všechny potřebné údaje. Je 

tedy nutno zajistit export kompletních 

informací do formátu XML nebo 

jiného otevřeného a strojově čitelného 

formátu a katalogizovat v NKOD. Též 

není možné vyžadovat zadání 

CAPTCHA kódu pro získání přístupu 

k datům. 

Česká národní 

banka 

Informace obsažené v seznamu 

bank a poboček zahraničních 

bank působících na území 

České republiky podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů 

** – informace jsou vedeny v ISVS 

ve strukturované podobě, a je tedy 

možné připravit jejich automatizovaný 

opakovatelný export ze systému 

do podoby otevřených dat. V současné 

době jsou již hromadně zveřejňovány 

v podobě HTML, XLS a XML 

souborů. Z ISVS tedy exportovat 

informace do zveřejnitelné podoby lze. 

Poskytovaný formát XML sice 

naplňuje znaky otevřeného a strojově 

čitelného formátu, ale export 

neobsahuje všechny potřebné údaje. Je 

tedy nutno zajistit export kompletních 

informací do formátu XML nebo 

jiného otevřeného a strojově čitelného 

formátu a katalogizovat v NKOD. Též 

není možné vyžadovat zadání 

CAPTCHA kódu pro získání přístupu 

k datům. 

  

Pozn.: Informace poskytované Českou národní bankou jsou vedeny v jednom 

informačním systému a jejich zveřejnění jako otevřená data bude zajištěno technicky stejným 
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postupem. Proto lze očekávat, že finanční dopad zveřejnění těchto 3 položek bude nižší než 

prostý součet jejich finančního dopadu uvedeného v tabulce. 
 

3.3 Přínosy 

 

 Nejprve je nutno poznamenat, že přínosy otevřených dat jsou všude tam, kdy daná 

otevřená data najdou nějaké využití odbornou veřejností, která díky jejich dostupnosti vytvoří 

nové služby dostupné široké veřejnosti. Zveřejnění každé z navrhovaných informací jako 

otevřená data tedy v tomto smyslu přínosy přináší, neboť každá položka navrhovaného 

rozšíření seznamu byla navržena odbornou veřejností, která též uvedla plánované využití 

zveřejněných otevřených dat. 

 

 Pro účely legislativního procesu však bylo provedeno i expertní hodnocení přínosů 

zveřejňování informací jako otevřená data nově zahrnutých do seznamu. Bylo provedeno dle 

stejné metodiky jako hodnocení přínosů zveřejňování informací zahrnutých do seznamu 

ve stávajícím znění nařízení. Byly tedy hodnoceny následující 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 podnikatelské příležitosti. 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; 
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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 

Informace obsažené v základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 

Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

0 3 3 3 0 1 1 0 0 3 

Informace obsažené v informačním systému územní 

identifikace podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů 

0 3 3 3 0 1 1 0 0 3 

Informace obsažené v základním registru agend, orgánů 

veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů  

a některých práv a povinností podle zákona  

č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů 

2 3 2 3 1 1 2 0 1 2 

Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 

Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů 

zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů 

1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 

Informace obsažené v ústředním seznamu znalců  

a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích  

a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 

Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci 1 0 3 1 1 0 1 1 1 2 
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obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb.,  

o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších 

předpisů 

Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých 

vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv přípravků 

podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),  

ve znění pozdějších předpisů 

2 2 3 3 1 0 1 2 0 3 

Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků 

podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

2 2 3 3 1 0 1 2 0 3 

Informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti 

spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona 

o spotřebitelském úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

Informace obsažené v registru směnárníků podle zákona 

č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

Informace obsažené v seznamu bank a poboček 

zahraničních bank působících na území České republiky 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů 

3 2 2 2 0 0 0 1 0 3 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Varianta 0 předpokládá současný stav, kdy nařízení vlády č. 425/2016 Sb. obsahuje 11 

registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků, z nichž jsou informace poskytované povinně jako 

otevřená data.  

 

Varianty 1 a 2 předpokládají, že seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data 

bude rozšířen a povinné subjekty budou muset své vybrané datové sady poskytovat v podobě 

otevřených dat. Potřeba rozšíření vydání seznamu významných datových sad v podobě 

nařízení vlády vzešla za prvé z konzultací s dotčenými subjekty, a z veřejných konzultací, 

během kterých se laická i odborná veřejnost mohla vyjádřit o tom, o jaká data má zájem. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSATDBNSVM)



13 
 

Varianty 1 a 2 zavádějí přímou povinnost publikovat některé datové sady jako 

otevřená data vybraným subjektům. Varianta 1 nevytváří dodatečné náklady, neboť datové 

sady, které jsou na seznamu Varianty 1 zahrnuty, již příslušné orgány veřejné správy 

v podobě otevřených dat publikují. Náklady vyplývají pouze v případě Varianty 2, kdy daná 

datová sada ještě není v podobě otevřených dat publikována. Cílem Varianty 2 je podpoření 

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 2 

2. Varianta 1 

3. Varianta 0 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Návrh implementace doporučeného řešení: 

 

Krok  Předmět  Termín  

1. 

 

Vydání nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  

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

data 

02/2018 

2. Účinnost přijaté právní úpravy  01/2019 

3. Dokončení publikace datových sad ze seznamu informací 

zveřejňovaných jako otevřená data 

01/2019 

4. Přezkum činnosti  01/2020 

 

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 publi-

kovaných ve formátu otevře-

ných dat je roven nebo větší než 

je počet datových sad uvede-

ných v nařízení vlády 

01/2020 Vytvořit standardy 

pro otevřená data, které 

umožní orgánům veřej-

ného sektoru zajistit, že 

jejich otevřená data 

splňují výše uvedené 

podmínky 

Kvalita Publikované informace zveřej- 01/2020 Vytvořit standardy  
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publikovaných 

datových sad 

ňované jako otevřená data 

splňují podmínky otevřených 

dat 

pro otevřená data, které 

umožní orgánům veřej- 

ného sektoru zajistit, že 

jejich otevřená data 

splňují výše uvedené 

podmínky. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

 V průběhu hodnocení dopadů regulace bylo téma konzultováno s Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním, Ministerstvem vnitra, Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

[katalogizace položky „Informace obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků 

podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů“ v Národním katalogu otevřených dat. 

 

 Usnesení vlády ze dne 8. března 2017 č. 171 k Aktualizovanému Akčnímu plánu pro 

rozvoj digitálního trhu a 3. zprávě o implementaci Akčního plánu pro rozvoj 

digitálního trhu. Dostupné online https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf  

 Usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 684 k materiálu Akční plán pro Společnost 

4.0. Dostupné online 

https://www.dropbox.com/s/f1cgum0xv5vjhe7/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%

A1n%20pro%20Spole%C4%8Dnost%204.0.pdf?dl=0 

 Usnesení vlády ze dne 11. října 2017 č. 722 k materiálu Průběžná sebehodnotící 

zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 

2016 až 2018. Dostupné online http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-

otevrene-vladnuti/Akcni-plan-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-

obdobi-let-2016-az-2018.pdf 

 Usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 686 k materiálu Memorandum o  budoucnosti 

automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového 

průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025". Dostupné online 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAS29XLX1 

 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 [akt. 2015]  

 Usnesení vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243 o Akčním plánu České republiky 

Partnerství pro otevřené vládnutí [online] [cit. 2015-10-04]. Dostupné online 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BVD2LH 

 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb 

schválená usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. Dostupné online 

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 ze dne 20. března 2013 č. 203  
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