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 IV. 
 

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

principů 
 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví v § 4b odst. 2 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 jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo 
při veřejné kontrole povinných subjektů. Jednou z podmínek pro to, aby se z informace stala 
informace, kterou lze podřadit pod pojem „otevřená data“, je přístupnost (veřejnost) této 
informace, přičemž v ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. je tato podmínka 
výslovně stanovena. V případě, že by právní předpis upravující určitý registr, evidenci, 
seznam nebo rejstřík stanovil, že určitá informace obsažená v tomto registru, evidenci, 
seznamu nebo rejstříku není veřejně přístupná, nesplňovala by tato informace podmínku 
pro to, aby mohla být zveřejněna v seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data. 
Na základě § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu 
informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data.  

 
Navrhovaná novela nařízení vlády č. 425/2016 Sb. rozšiřuje množinu informací, které 

jsou povinně poskytovány jako otevřená data. Informace, které jsou v návrhu obsažené, 
vzešly z veřejných konzultací vedených s odbornou i laickou veřejností, která identifikovala 
informace, o jejichž publikaci v podobě otevřených dat má zájem, případně z provedeného 
meziresortního připomínkového řízení, v rámci kterého některá připomínková místa uplatnila 
požadavek na zařazení příslušných informací do seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data. Po provedení právní analýzy, při které byla hodnocena možnost uvedení 
navržených informací v nařízení vlády č. 425/2016 Sb., byly vybrány a určeny jako vhodné ty 
informace, které jsou součástí návrhu.  

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

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

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

 
Poskytování informací orgány veřejné správy není výslovným příkazem žádné 

mezinárodní smlouvy, jíž by byla Česká republika vázána. Ústavní soud nicméně pojímá 
příslušné mezinárodní smlouvy, které garantují právo na informace šířeji a zahrnuje do něj 
i právo na získávání informací od státu a dalších veřejnoprávních subjektů. 
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Z mezinárodních smluv lze na prvním místě zmínit Evropskou úmluvu o ochraně 

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

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

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

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

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

Navrhované nařízení vlády není v rozporu s obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
 V současné době jsou na základě nařízení vlády č. 425/2016 Sb. zveřejňovány jako 
otevřená data informace z celkem 11 registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků vedených 
nebo spravovaných povinnými subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. 
S ohledem na skutečnost, že se stávající právní úprava stala úpravou osvědčenou, vyvstaly 
na základě veřejných konzultací požadavky na rozšíření seznamu o další položky. Seznam 
informací zveřejňovaných jako otevřená data se proto navrhuje rozšířit o 13 nových registrů, 
evidencí, seznamů nebo rejstříků, což pro veřejnost znamená větší výběr při využívání 
informací při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům 
anebo při veřejné kontrole povinných subjektů.   
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

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

 
S navrhovanou právní úpravou jsou spojeny hospodářské a finanční dopady na státní 

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

Poskytování informací ve formě otevřených dat bude mít pozitivní dopad 
na podnikatelské subjekty, jelikož se předpokládá, že data budou využitelná rovněž 
k přímému a nepřímému hospodářskému prospěchu. Mohou tak vznikat nové podnikatelské 
možnosti, zejména pak na trhu služeb informační společnosti. 
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V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady v sociální sféře. 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah nemá dopady na životní prostředí. 

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

S ohledem na věcný obsah návrhu nařízení vlády jsou dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace neutrální. Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na rovné postavení mužů 
a žen. 

 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava otevřených dat nezakládá nové zpracování osobních údajů. 
Navrhovaná úprava provádí kvalifikovaný způsob poskytování informací, který je upraven 
v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Dopadají na něj proto stejná pravidla jako na již 
existující postup při poskytování informací (§ 8a zákona č. 106/1999 Sb.) Je třeba zdůraznit, 
že povinnost poskytovat informace jako „otevřená data“ dopadá jen na ty osobní údaje, 
u kterých je již povinný subjekt povinován jiným právním předpisem k jejich zpracování 
zveřejněním. Uložení povinnosti pro povinné subjekty poskytovat informace obsahující 
osobní údaje jako „otevřená data“ může být provedeno jedině v souladu s existující obecnou 
zákonnou povinností takové informace poskytovat (příkladem může být § 8b zákona 
č. 106/1999 Sb.). 

 
Smyslem otevřených dat je efektivnější zpracování informací.  To se přirozeně projeví 

i v případech, kdy jsou jako otevřená data poskytovány osobní údaje, byť tomu tak je 
v souladu s přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a adaptačním právním předpisem, tj. vládním návrhem zákona o zpracování 
osobních údajů (sněmovní tisk 138). Příjemci těchto dat budou v pozici správců osobních 
údajů a je nezbytné, aby plnili všechny zákonné povinnosti, které z této role vyplývají. Půjde 
zejména o povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením na základě platného 
právního titulu, kterým bude nejspíše zpracování osobních údajů za účelem ochrany práv 
a právem chráněných zájmů správce nebo třetích osob (zde je třeba připomenout, že tento 
právní titul je aplikovatelný, pouze pokud nejsou neproporcionálně zasažena práva a zájmy 
subjektů údajů). Pokud by tomu tak nebylo, může takový stav představovat zásadní zásah 
do práva na ochranu soukromí a osobních údajů subjektů údajů. Příkladem takového 
zpracování osobních údajů je data mining různých databází s osobními údaji a jejich 
propojování, které by ve výsledku mělo vzhledem ke svému účelu nepřiměřené dopady 
na práva a zájmy subjektů údajů. Navrhovaná úprava přímo toto riziko nepřináší, protože 
k obdobnému efektivnímu způsobu zpracování osobních údajů může docházet a dochází 
v souladu se zákonem již nyní.  

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

informací jako otevřená data, je možné, že přibyde rovněž objem zpracování osobních údajů 
zveřejněním a následným využíváním třetími osobami. Je nezbytné akcentovat, že aby byly 
povinnosti plynoucí z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a vládního 
návrhu zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) splněny, musí na ně 
pamatovat jak povinné subjekty otevřená data poskytující, tak příjemci dat. 
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Způsobem poskytování informací jako „otevřená data“ budou dle návrhu povinně 

zpracovány jen takové osobní údaje, které jsou již nyní povinně zveřejněné na základě jiného 
právního předpisu. Veškeré osobní údaje, kterých se návrh týká, jsou již dnes zpřístupněny 
online v podobě, která umožňuje jejich hromadné strojové zpracování. Informační systémy, 
které je evidují a zveřejňují, je zveřejňují v hromadné podobě ve formátech HTML nebo XLS. 
Oba tyto formáty jsou strojově zpracovatelné. Navrhovaná právní úprava pouze vyžaduje 
změnu tohoto formátu na otevřený formát. Navrhovaná právní úprava tedy nemění charakter 
zpracovávaných osobních údajů oproti již existujícímu stavu, kdy jsou takové údaje 
zveřejňovány na základě jiných již existujících právních předpisů. Navrhovaná právní úprava 
pouze zjednodušuje přístup k jednotlivým údajům. Lze shrnout, že navrhovaná úprava 
nepřináší přímé dopady do oblasti zpracování osobních údajů, ale vychází z již platné 
a účinné právní úpravy. 

 
Výběr jednotlivých informací zveřejňovaných jako otevřená data, které jsou součástí 

návrhu nařízení vlády, byl konzultován s gesčními orgány, tj. těmi, které dané informace 
zveřejňují, a dále bylo zváženo hodnocení dopadů zveřejnění těchto informací jako otevřená 
data. 

 
S Úřadem pro ochranu osobních údajů byla několikrát diskutována otázka 

zveřejňování informací, které jsou zároveň osobními údaji, jako otevřená data. Z těchto 
diskuzí vzešlo níže uvedené zhodnocení některých registrů, evidencí, seznamů nebo rejstříků, 
a to s ohledem na osobní údaje, které jsou v nich obsaženy.  

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

a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů: informace obsažené v tomto seznamu jsou 
v současné době dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, 
a to v podobě volně dostupného strukturovaného HTML exportu, tudíž není technickým 
problémem tyto informace vytěžit. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat nezakládá 
nová rizika pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných informací.  

 
K seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů: informace obsažené 
v tomto seznamu jsou v současné době dostupné na internetových stránkách České národní 
banky, a to v podobě volně dostupného strukturovaného HTML exportu, tudíž není 
technickým problémem tyto informace vytěžit. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat 
nezakládá nová rizika pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných 
informací. 

 
K informačnímu systému výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů: informace obsažené v informačním systému jsou 
v současné době dostupné na internetových stránkách https://www.rvvi.cz, kde lze veškerá 
data zadáváním obecných vyhledávacích parametrů, jako je např. jeden z 6 vědních oborů, 
v několika krocích hromadně exportovat do strojově čitelné podoby. Zveřejnění informací 
v podobě otevřených dat tak nezakládá nová rizika pro subjekty údajů oproti současnému 
způsobu poskytování daných informací. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB23HNAYI)

https://www.rvvi.cz/


5 
 

Ke školskému rejstříku zveřejňovanému 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 
obsažené ve školském rejstříku jsou v současné době dostupné na internetových stránkách 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Informace je tedy možné vytěžit 
automatizovaně ze strukturovaného HTML kódu, a to včetně osobních údajů o ředitelích škol 
a školských zařízení. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat nebude podléhat 
informace o datu narození ředitele školy nebo školského zařízení.  

 
K Národnímu 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: informace obsažené v tomto registru jsou v současné době 
dostupné ve strukturovaném HTML, tudíž není technickým problémem tyto informace 
vytěžit. Povinnost zveřejňování informací v podobě otevřených dat se týká pouze již nyní 
zveřejňované části - https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni.   

 
K 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 obsažené v tomto registru jsou v současné době 
dostupné, a to v podobě XLS exportů. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat 
nezakládá nová rizika pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných 
informací. 

 
K registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů: informace obsažené v tomto registru jsou v současné době dostupné 
na adrese: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz. 
Pro přístup k informacím je nutné vyplnit CAPTCHu, která však nijak neznemožňuje 
hromadný automatizovaný přístup k informacím a dokonce ani stažení celého souboru 
informací ve formátu XML. Zveřejňování informací v podobě otevřených dat nebudou 
podléhat vizitky jednotlivých směnárníků, které jsou přístupné jen po zadání emailu 
a obsahují větší množství osobních údajů. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat 
nezakládá nová rizika pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných 
informací. 

 
K 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 obsažené v tomto registru jsou v současné době dostupné, 
a to ve strukturovaném HTML, tudíž není technickým problémem tyto informace vytěžit. 
Povinnost zveřejňování informací v podobě otevřených dat se týká pouze již nyní 
zveřejňované části. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat nezakládá nová rizika 
pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných informací. 

 
K 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: informace obsažené v tomto registru jsou v současné době 
dostupné, a to v podobě volně dostupného strukturovaného HTML exportu, tudíž není 
technickým problémem tyto informace vytěžit. Před zveřejněním informací v podobě 
otevřených dat bylo provedeno v součinnosti s Českou národní bankou hodnocení dopadů 
zveřejnění těchto informací na subjekty údajů, jehož výsledkem je, že v podobě otevřených 
dat bude zveřejňována pouze část informací obsažená v registru osob oprávněných v oblasti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB23HNAYI)

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz


6 
 

spotřebitelského úvěru. Zveřejnění informací v podobě otevřených dat nezakládá nová rizika 
pro subjekty údajů oproti současnému způsobu poskytování daných informací. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 
založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Obecně 

  
Navrhovaný čl. I rozšiřuje seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data o 13 

nových položek. Každá z položek je množinou informací, jejíž zveřejnění jako otevřená data 
žádá odborná veřejnost k tomu, aby mohla vytvářet nové či rozšiřovat stávající služby sloužící 
široké veřejnosti. Požadavky byly vzneseny v rámci veřejných konzultací vedených Úřadem 
vlády České republiky ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem Otakara Motejla 
v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 
až 2018 a Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, případně vyvstaly 
v průběhu meziresortního připomínkového řízení. V rámci veřejných konzultací bylo žádáno 
zveřejňovat jako otevřená data širší okruh informací, avšak řadu z nich není možné 
do rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data umístit. Výsledek analýzy 
je dostupný na internetových stránkách na adrese 
https://opendata.gov.cz/dokumenty:anal%C3%BDza-opendata-wishlist. 

 
K čl. I bodu 1 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Seznam znalců a tlumočníků vede na základě 
§ 7 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. Ministerstvo spravedlnosti, veřejnost seznamu vyplývá z § 7 
odst. 4 téhož zákona. 
 

Dále se do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data navrhuje zařadit 
informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb. Seznam 
znaleckých ústavů vede na základě § 21 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. Ministerstvo 
spravedlnosti. Veřejnost seznamu není v zákoně č. 36/1967 Sb. výslovně uvedena, 
z jednotlivých ustanovení zákona č. 36/1967 ji však lze dovodit. Ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 36/1967 Sb. s odkazem na § 21 téhož zákona uvádí, že znaleckou činnost 
vykonávají také ústavy. Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že znalecká činnost znalců 
a znalecká činnost ústavů je postavena na roveň. Pro výkon znalecké činnosti ústavů pak 
podle § 22 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. přiměřeně platí ustanovení o výkonu znalecké 
činnosti znalců zapsaných do seznamu. Podle § 7 odst. 4 zákona č. 36/1967 Sb. jsou seznamy 
znalců a tlumočníků veřejně přístupné, tudíž lze vzhledem k uvedenému § 22 odst. 3 zákona 
č. 36/1967 Sb. dovodit, že je i seznam znaleckých ústavů veřejně přístupný. Povinnost 
zveřejnit zápisy do seznamu znaleckých ústavů je pak výslovně upravena v § 6 vyhlášky 
č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
Znění uvedeného ustanovení nicméně odpovídá době, v níž příslušný právní předpis vznikl. 
V současné době je seznam znaleckých ústavů zveřejněn v listinné podobě, 
ale i v elektronické podobě na adrese www.justice.cz.    

 
K čl. I bodu 2 

 
Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 

informace o obchodní firmě nebo názvu, sídle, identifikačním čísle osoby a datu vzniku 
oprávnění k činnosti 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, a to bez předchozích změn těchto informací. Tento seznam vede a uveřejňuje 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup na základě § 7 zákona č. 21/1992 Sb. Česká národní 
banka. 

 
K čl. I bodu 3 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Úlohu správce 
a provozovatele tohoto informačního systému plní podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 130/2002 Sb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Veřejnost informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací vyplývá z § 30 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., podle něhož je 
účelem uvedeného informačního systému poskytovat informace o výzkumu, vývoji 
a inovacích podporovaných z veřejných prostředků veřejnosti a poskytovatelům, přičemž 
poskytovatelem se má podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. na mysli organizační 
složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který 
tuto podporu poskytuje. 

 
K čl. I bodu 4 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v elektronické podobě na jeho internetových stránkách podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školský rejstřík se podle § 141 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických 
osob. Rejstřík škol a školských zařízení je z části veden krajským úřadem (vizte § 143 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb.), z části potom Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (vizte 
§ 143 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). Ustanovení § 143 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. však 
výslovně stanovuje, že krajský úřad předává údaje z rejstříku škol a školských zařízení 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k evidenci a ke zveřejnění. Rejstřík školských 
právnických osob je veden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za školský rejstřík 
obsahující informace, které se navrhují zveřejňovat jako otevřená data, se tedy považuje 
školský rejstřík zveřejňovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 141 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Výjimku z informací zveřejňovaných jako otevřená data bude 
představovat informace o datu narození ředitele školy nebo školského zařízení [vizte § 144 
odst. 1 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb.]. 

 
K čl. I bodu 5 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský 
předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského 
předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých 
přípravcích 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, s výjimkou dokumentů 
do této evidence vkládaných. Evidenci registrovaných léčivých přípravků vede Státní ústav 
pro kontrolu léčiv na základě § 13 odst. 3 písm. m) bodu 1 zákona č. 378/2007 Sb. V tuto 
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chvíli se nenavrhuje do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data zařadit 
i informace obsažené v obdobné evidenci vedené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv. 
  
K čl. I bodu 6 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
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; údaje obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné 
moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností jsou veřejně 
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu uvedeném v § 51 odst. 8 
zákona č. 111/2009 Sb., správcem registru je podle § 49 odst. 1 téhož zákona Ministerstvo 
vnitra, 
 

− základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů; základní registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí je veřejným seznamem podle § 30 odst. 1 zákona 
č. 111/2009 Sb. a jeho správcem je podle odstavce 2 téhož ustanovení Český úřad 
zeměměřický a katastrální, 
 

− 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; Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je veřejně 
přístupný podle § 74 odst. 3 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. (s výjimkou údajů v tomto 
ustanovení uvedených), jeho správcem je podle § 70 odst. 3 téhož zákona Ústav 
zdravotnických informací a statistiky České republiky, 
 

− 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; registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je 
veřejným seznamem podle § 48 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb. a vede jej Ministerstvo 
spravedlnosti podle odstavce 1 téhož ustanovení, 
 

− registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb.; jako otevřená data však budou z tohoto registru zveřejňovány 
pouze níže uvedené informace, navíc bez jejich předchozích změn: 

a) informace o jménu, popřípadě jménech, příjmení nebo obchodní firmě, adrese 
bydliště nebo sídle, identifikačním čísle osoby a datu vzniku oprávnění provozovat 
směnárenskou činnost u fyzické osoby; 

b) informace o obchodní firmě nebo názvu, sídle, identifikačním čísle osoby a datu 
vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby.  

 Registr směnárníků je uveřejňován na internetových stránkách České národní banky 
podle § 5 odst. 4 zákona č. 277/2013 Sb. Česká národní banka je správcem registru 
směnárníků podle odstavce 1 téhož ustanovení. 
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K čl. I bodu 7  
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
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. Správcem registru je podle § 78 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. 
Ministerstvo zdravotnictví, to může správcovstvím pověřit Státní ústav pro kontrolu léčiv. 
Podle § 79 odst. 4 zákona č. 268/2014 Sb. jsou sice údaje vedené v Registru zdravotnických 
prostředků, které podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
neveřejné, ostatní údaje jsou však prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků 
zveřejňovány. Informace zveřejňované jako otevřená data budou tedy představovat pouze ty 
informace, které jsou Státním ústavem pro kontrolu léčiv již zveřejňovány. Příkladem 
obdobné situace, kdy je zveřejňována pouze určitá část informací, je bod obsažený 
v současném znění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., který se týká tzv. centrální evidence. Podle 
§ 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), je součástí údajů o příjemci (fyzické osobě) rodné číslo. Tento 
osobní údaj se však v národním katalogu otevřených dat nezveřejňuje, což je uvedeno také 
na adrese http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/OpenData/DocumentationPage.aspx, kde se 
mimo jiné uvádí, že „Osobní údaje fyzických osob, které neodpovídají ustanovení § 8b odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb., jsou anonymizovány. K anonymizovaným údajům patří např. ulice 
a číslo popisné trvalého bydliště nebo rodné číslo. Naopak ke zveřejňovaným údajům 
fyzických osob dle výše uvedeného ustanovení § 8b odst. 3 patří: jméno, příjmení, rok 
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše a účel veřejných prostředků.“.  

 
K čl. I bodu 8 
 
 Jedná se o legislativně-technickou změnu reagující na fakt, že zákon č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, již byl opakovaně novelizován. 
  
K čl. I bodu 9  
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit 
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. Rozsah informací však bude omezen a rovněž se bude jednat 
pouze o informace aktuální, tj. v seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
nebudou obsaženy předchozí změny níže uvedených informací. Konkrétně se bude jednat 
o tyto informace: 

a) jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-
li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného 
zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru, 

b) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, 
a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného 
zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 

c) jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo 
a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby 
zahraničního zprostředkovatele. 
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Na základě § 56 zákona č. 257/2016 Sb. zpřístupňuje Česká národní banka údaje 
uvedené v § 55 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 53 zákona 
č. 257/2016 Sb. je Česká národní banka správcem registru osob oprávněných v oblasti 
spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru podle zákona 
o spotřebitelském úvěru. 
 
K čl. II  
 

Datum účinnosti je navrhováno k 1. lednu 2019, což by mělo zajistit povinným 
subjektům dostatečnou dobu na přípravu pro splnění nové povinnosti. 
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