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VI. 
 

TEXT NOVELIZOVANÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU V PLATNÉM 
ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 
Příloha k nařízení vlády č. 425/2016 Sb. 

 
Seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data 

 
1. Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. 3. 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 
 

4. 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 

 
2. 4. 5. 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 

 
3. 5. 6. 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 

 
7. 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 

 
4. 6. 7. 8. Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

5. 7. 8. 9. Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
10. Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou informace o datu narození ředitele školy nebo školského 
zařízení 

 
6. 8. 9. 10. 11. Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 

12. 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 

 
7. 9. 10. 11. 12. 13. 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 

 
14. 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 

 
15. Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

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

16. 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 

 
17. 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 

 
18. Informace o  

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

obsažené v registru směnárníků podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 

 
8. 10. 11. 12. 13. 14. 19. 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 
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9. 11. 12. 13. 14. 15. 20. Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
21. 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  

 
10. 12. 13. 14. 15. 16. 21. 22. Metadata smluv 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), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
11. 13. 14. 15. 16. 17. 22. 23. Informace obsažené v informačním systému o veřejných 

zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
24. Informace o 

a) jménu, popřípadě obchodní firmě, adrese bydliště, identifikačním čísle osoby, 
bylo-li jí přiděleno, a datu vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele 
vázaného spotřebitelského úvěru, 

b) obchodní firmě nebo názvu, sídle, identifikačním čísle osoby, bylo-li jí 
přiděleno, a datu vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby 
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele 
vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru, 

c) jménu, popřípadě obchodní firmě nebo názvu, adrese bydliště nebo sídle 
a identifikačním čísle osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické 
osoby zahraničního zprostředkovatele 

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, a to bez předchozích změn 
těchto informací 
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