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VII. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
  
Návrh nařízení vlády byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 23. listopadu 2017 s termínem pro zaslání připomínek 
do 14. prosince 2017. Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 21 zásadních připomínek, a to 9 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo zdravotnictví, Česká národní banka, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad 
pro ochranu osobních údajů a úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.  
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo financí a odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky.  
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Český báňský úřad, Český 
telekomunikační úřad, Český statistický úřad, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad průmyslového vlastnictví, kancelář vedoucího 
Úřadu vlády České republiky, Česká stomatologická komora, Svaz měst a obcí České republiky, hlavní město Praha, Jihočeský kraj, 
Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský 
kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.  
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, úřad ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu, Kancelář finančního arbitra, Kancelář veřejného ochránce práv, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, 
Asociace krajů České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky a Kraj Vysočina.   
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
2. Ministerstvo spravedlnosti, 
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3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
4. Ministerstvo zdravotnictví, 
5. Česká národní banka, 
6. Český úřad zeměměřický a katastrální, 
7. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
8. Úřad pro ochranu osobních údajů, 
9. Úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1.1 
K materiálu obecně 
 
V příloze k nařízení vlády žádáme za dosavadní bod „6. Informace 
obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů“  vložit nový bod 7 ve znění: 
 
„Informace obsažené v evidenci osob pověřených k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů“. 
 
Variantně lze uvažovat také o tom, že by informace obsažené v evidenci 
osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly doplněny 
do stávajícího znění bodu 6 (k informacím obsaženým v registru 
poskytovatelů sociálních služeb), aniž by bylo nutné pro tento účel vytvářet 
nový samostatný bod. V tomto směru ponecháváme konkrétní zapracování 
připomínky na předkladateli. 
 
Odůvodnění 
Podle § 49 odst. 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
jsou orgány, které vydaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
(krajské úřady), povinny sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje 
o tom, kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, 
popřípadě kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato 
a z jakých důvodů. Tuto povinnost jsou orgány, které vydaly pověření, 

Vysvětleno. 
 
Připomínku, jejímž účelem je zařadit do seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data 
informace obsažené v evidenci osob pověřených 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, nelze ze strany 
předkladatele akceptovat. Důvodem je skutečnost, 
že uplatněný požadavek podle názoru 
předkladatele nesplňuje podmínku uvedenou 
v § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, tedy 
že „povinné subjekty zveřejňují informace 
obsažené v jimi vedených nebo spravovaných 
registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, 
které jsou na základě zákona každému 
přístupné…“. Podle § 49 odst. 11 zákona 
č. 359/1999 Sb. poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí pro účely rozhodování o pověření 
orgánům, které pověření vydávají, údaje 
z evidence pověřených osob, a to i v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Problematickým tedy předkladatel shledává, 
že zákon č. 359/1999 Sb. nestanoví veřejnost 
evidence pověřených osob, neboť z kontextu 
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povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vydání pověření 
nebo jeho odnětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí vede na základě 
těchto údajů evidenci pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely 
rozhodování o pověření orgánům, které pověření vydávají, údaje z této 
evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
MPSV na základě citované zákonné úpravy vede celostátní evidenci osob 
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, která je v elektronické 
podobě dostupná i na webových stránkách MPSV – viz odkaz 
https://www.mpsv.cz/cs/14481. Vzhledem k této skutečnosti jsme toho 
názoru, že evidence pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí náleží rovněž mezi informace, které jsou povinně zveřejňované jako 
otevřená data v souladu s nařízením vlády č. 425/2016 Sb. 

zmíněného ustanovení vyplývá, že údaje z této 
evidence se poskytují pouze orgánům vydávajícím 
pověření.  
 

2. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2.1 
K čl. I bodu 1 
 
Navrženou textaci předmětného ustanovení, konkrétněji pak slova 
„v ústředním seznamu znalců a tlumočníků“, nepovažujeme za vhodnou 
a přiléhavou ze dvou důvodů: 
(i) Zákon o znalcích a tlumočnících upravuje nejen výkon činnosti 

znalců a tlumočníků, nýbrž i znaleckou činnost znaleckých ústavů, 
které jsou zapsány v seznamu znaleckých ústavů (viz oddíl III 
zákona o znalcích a tlumočnících). Předpokládáme, že záměrem 
předkládaného návrhu nařízení vlády je obsáhnout celou oblast 
znalecké činnosti, a tudíž, že by nově v seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data měl být uveden nejen seznam 
znalců a tlumočníků, ale i seznam znaleckých ústavů. Požadujeme 
proto doplnit do výše uvedených ustanovení seznam znaleckých 
ústavů. 
 

(ii) Předložený návrh pracuje s odkazem na § 7 odst. 3 zákona 
o znalcích a tlumočnících s pojmem „ústřední seznam znalců 
a tlumočníků“. Upozorňujeme, že v současné době jsou vedeny 
toliko seznamy znalců a tlumočníků spravované krajskými soudy 
a  Městským soudem v Praze podle § 7 odst. 2 zákona o znalcích 
a tlumočnících, přičemž výstup z těchto seznamů  

Akceptováno. 
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se jeví jako jednotný. Navrhujeme proto z návrhu ustanovení bez 
náhrady vypustit slovo „ústřední“. 

 
S ohledem na shora uvedené proto požadujeme v návrhu shora uvedeného 
ustanovení nahradit slova „v ústředním seznamu znalců a tlumočníků“ 
slovy „v seznamu znalců a tlumočníků a seznamu znaleckých ústavů“. 

3. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

3.1 
K usnesení vlády 
 
Vzhledem k tomu, že v rámci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace byl pro jednotlivé nově zahrnuté informační systémy proveden 
odhad nákladů spojených s implementací nařízení, které v některých 
případech nemusí být zanedbatelné, požadujeme do usnesení doplnit úkol 
pro ministra financí takové prostředky k tomuto účelu případně 
vyhradit/uvolnit. 

Vysvětleno. 
 
Náklady uvedené v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) jsou odhadem horní 
hranice nákladů a nikoliv jejich přesným 
vyčíslením. Dle odhadu předkladatele budou 
náklady reálně výrazně nižší.  
 
K uvedenému odůvodnění předkladatel doplňuje, 
že s ohledem na skutečnost, že se nepředpokládají 
značné náklady spojené s rozšířením seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data, není 
podle názoru předkladatele nutné, aby byl 
do usnesení vlády doplněn úkol pro ministra 
financí uvolnit k tomuto účelu finanční prostředky. 

4. Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

4.1 
K materiálu obecně 
 
MZ má za to, že nařízení vlády, resp. jeho doplnění, nenaplňuje zákonné 
zmocnění, to je stanovit nařízením seznam informací podle § 4b odst. 2 
zveřejňovaných jako otevřená data. (§ 4b odst. 2 zákona: „Povinné subjekty 
zveřejňují 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, jako otevřená data. Povinné subjekty zaevidují 
tyto informace v národním katalogu otevřených dat. Seznam informací 
podle věty první stanoví prováděcí právní předpis.“). 
 
Do přílohy jsou vkládány pouze názvy registrů, seznamů, apod., aniž by byl 

Vysvětleno. 
 
Obsahem seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data mají být registry, evidence, seznamy 
nebo rejstříky vedené povinnými subjekty, v nichž 
se informace, které se zveřejňují jako otevřená 
data, nacházejí. Jednou z podmínek pro to, aby se 
z informace stala informace, kterou lze podřadit 
pod pojem „otevřená data“, je přístupnost 
(veřejnost) této informace. Tuto podmínku 
stanovuje samotný § 4b odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., když uvádí, že „povinné subjekty 
zveřejňují informace obsažené v jimi vedených 
nebo spravovaných registrech, evidencích, 
seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě 
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blíže specifikován rozsah informací. 
 
Z § 4b odst. 2 zákona vyplývá, že jde o informace obsažené v registrech, 
evidencích, seznamech nebo rejstřících, vedených nebo spravovaných 
povinnými subjekty, které jsou na základě zákona každému přístupné. 
Předkladatel v odůvodnění uvádí, že tímto zákonem je zákon 
č.106/1999 Sb. (viz Obecná část Důvodové zprávy, první odstavec bodu 1). 
V důvodové zprávě se rovněž uvádí, že „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.“ - viz obecná část, bod 7). Seznam informací 
zveřejňovaných jako otevřená data (dále jen „seznam informací“) se však 
nevztahuje pouze na osobní údaje osob, kterým byly poskytnuty veřejné 
prostředky.  
 
S ohledem na výše uvedené a jistotu adresátů právních předpisů (povinných 
subjektů), považujeme za vhodné seznam informací upřesnit tak, aby bylo 
zřejmé, že povinné subjekty zveřejňují informace, resp. že jde o veřejně 
přístupné informace, které jsou veřejné podle jiných zákonů. 

zákona každému přístupné…“. Pakliže tedy právní 
předpis upravující určitý registr, evidenci, seznam 
nebo rejstřík stanoví, že určitá informace obsažená 
v tomto registru, evidenci, seznamu nebo rejstříku 
není veřejně přístupná, nesplňuje tato informace 
podmínku pro to, aby mohla být zveřejněna 
v seznamu informací zveřejňovaných jako 
otevřená data. 
 
Podle názoru předkladatele tedy není úprava 
seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená 
data nutná, neboť informací spadající 
pod „otevřená data“ se může stát pouze 
ta informace, která je na základě příslušného 
právního předpisu veřejně přístupná. 
 
Do obecné části důvodové zprávy bude nicméně 
výše uvedené odůvodnění (s odkazem 
na § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.) doplněno.  
 

 4.2 
K čl. I novelizační bod 4  
 
Novelizačním bodem 4 se do přílohy nařízení vlády vkládá nový bod 10, 
jehož účelem je do seznamu informací zařadit „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“. 
 
S výše uvedeným doplněním bez dalšího upřesnění nelze souhlasit. 
  
Požadujeme tento bod vypustit nebo přímo v nařízení vlády v souladu 
se zákonným zmocněním stanovit, konkrétní informace o léčivých 
přípravcích z níže uvedeného výčtu obsaženého v § 99 odst. 1 písm. c) 

Akceptováno. 
 
Novelizační bod 6 (ve verzi návrhu nařízení vlády 
zaslané do meziresortního připomínkového řízení 
se jednalo o novelizační bod 4) byl po dohodě 
předkladatele s Ministerstvem zdravotnictví 
přeformulován následovně: 
 
„6. 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 
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zákona o léčivech. Příslušné informace lze zveřejňovat ve formátu 
otevřených dat s ohledem na technické možnosti a s ohledem na finanční 
náklady spojené s převedením stávajících a nových dat do formátu 
otevřených dat. 
Odkaz na zákon o léčivech, to je řešení naznačené v obecné připomínce, 
v tomto případě je pro vymezení informací, které mají být zveřejněny, 
nedostačující. 
 
Identifikace informací (resp. jejich upřesnění), které by měly být 
zveřejňovány jako otevřená data ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je 
rovněž nutná vzhledem k tomu, že § 99 zákona o léčivech obsahuje zvláštní 
úpravu poskytování informací ve vztahu k registrovaným léčivým 
přípravkům. Upřesnění je nutné zejména ve vztahu k informacím 
zveřejňovaných Evropskou lékovou agenturou (EMA). Formu zveřejňování 
těchto informací nemůže ČR, resp. SUKL, ovlivnit. 
 
Odůvodnění: 
Zákon stanoví povinnost SUKLu vést seznam registrovaných léčivých 
přípravků v České republice a v rámci Evropské unie. Tato povinnost je 
založena § 13 odst. 3 písm. m) zákona.  Ustanovení § 99 odst. 1 písm. c) 
zákona pak vymezuje zveřejňování seznamu léčivých přípravků 
registrovaných v rámci ČR a v rámci EU, a to s rozlišením, zda jde o  
• léčivé přípravky s omezením výdeje na lékařský předpis nebo 

na lékařský předpis s omezením,  
• léčivé přípravky s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo 

bez lékařského předpisu s omezením nebo  
• vyhrazené léčivé přípravky, 
včetně zajištění dostupnosti příslušných souhrnů údajů o přípravě 
a příbalových informací. 
 
Tyto údaje jsou zveřejněny buď přímo SÚKLem v jeho informačním 
prostředku, popřípadě prostřednictvím provazeb na informace zveřejňované 
Evropskou lékovou agenturou na jejich stránkách. SÚKL u těchto informací 
nemůže nijak ovlivnit formu zveřejnění. 

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“. 
 
 

 4.3 
K čl. I novelizační bod 6  
 

Vysvětleno. 
 
Závěr uvedený u zásadní připomínky, tedy že „lze 
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Novelizačním bodem 6 se do přílohy nařízení vlády vkládá nový bod 20, 
který zní: „20. 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“. 
  
I v tomto doplnění přílohy nařízení vlády je nutné upřesnit informace, 
které by měly být zveřejňovány jako otevřená data ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. nebo navrhovaný text vypustit. 
 
Odůvodnění 
Znění navrhovaného bodu je rovněž zavádějící, neboť § 79 odst. 1 zákona 
č. 268/2014 Sb. vymezuje „rozsah“ přístupu do registru. Registr je 
veřejně přístupný na internetových stránkách SUKlu v rozsahu údajů 
o zdravotnických prostředcích s výjimkou údajů, které podléhají ochraně 
podle jiných právních předpisů. K tomu viz též § 79 odst. 4 zákona 
o zdravotnických prostředcích. Rozsah informací, které budou zveřejněny 
jako otevřená data, není tedy zcela zřejmý. Lze předpokládat, že se bude 
jednat o ty údaje, které SÚKL již zveřejňuje. 
 
Zveřejnění je realizováno v souladu se zákonem o zdravotnických 
prostředcích umožněním přístupu do výše uvedeného registru, nikoli 
exportem dat z registru.  

předpokládat, že se bude jednat o ty údaje, které 
SÚKL již zveřejňuje“, je správný. V souvislosti 
s touto připomínkou předkladatel rovněž odkazuje 
na odůvodnění k připomínce 4.1, kde je uvedeno, 
že jednou z podmínek pro to, aby se z informace 
stala informace spadající pod pojem „otevřená 
data“ je veřejnost této informace. 
 
Předkladatel si dovoluje taktéž zmínit současný 
bod 3 nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data, 
týkající se 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 tomto odkazu 
http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/OpenData/D
ocumentationPage.aspx , kde se mimo jiné uvádí, 
že „Osobní údaje fyzických osob, které 
neodpovídají ustanovení § 8b odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 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.“. 
 
Do důvodové zprávy bude nicméně výše uvedené 
odůvodnění doplněno. 

 4.4 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Vysvětleno. 
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a) MZ má za to, že za současného stavu si převedení údajů do formy 

otevřených dat, jde-li o SUKL a ÚZIS, vyžádá náklady. V RIA je 
uveden pouze nekonkrétní popis, proto požadujeme tyto náklady 
upřesnit. 

b) V RIA je uvedeno „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.“. K tomu uvádíme, 
že návrh nebyl se SÚKLem úřední cestou konzultován. V průběhu 
takové konzultace by SÚKL poukázal na skutečnosti uvedené v bodě 3 
a 4 připomínek. 

K bodu A): 
RIA nevyčísluje konkrétní náklady, ale horní 
hranici těchto nákladů. Tato horní hranice je 
expertním odhadem vyplývajícím z dosavadních 
zkušeností předkladatele při asistenci orgánům 
veřejné správy při otevírání dat. 
 
V případě informací, které jsou již dnes 
zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném 
formátu vznikají náklady pouze při katalogizaci 
datových sad do národního katalogu otevřených 
dat. Tato činnost s sebou obvykle žádné náklady 
nenese, neboť pracovníci daného orgánu veřejné 
správy za asistence předkladatele katalogizaci 
provedou v rámci svých stávajících pracovních 
povinností. Je nutné vytvořit metadatový záznam 
o cca 20 položkách (typu název datové sady, 
periodicita aktualizace, atd. – více vizte 
https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-
katalogizacniho-zaznamu) a v případech, kdy 
neexistuje správná dokumentace a datové schéma 
datové sady (více vizte 
https://opendata.gov.cz/cinnost:vytvoreni-
datoveho-schematu), je nutné je vytvořit. S touto 
činností, především v souvislosti s nařízením 
vlády, pomáhá orgánům veřejné správy 
předkladatel v rámci svých zajištěných kapacit. 
Nicméně i tak předkladatel maximální náklady 
vyčísluje v řádu 2 človekodní a jim odpovídajících 
finančních nákladů [vizte závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) – nízké 
náklady (*)]. V případě SÚKL/ÚZIS se jedná 
o položku č. 12 návrhu nařízení vlády. 
Předkladatel připomíná, že katalogizace 
v národním katalogu otevřených dat neznamená 
kopírování dat. Data zůstávají v místě, kde je 
poskytovatel poskytuje (např. datový katalog 
SÚKL dostupný na https://opendata.sukl.cz/), 
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a do národního katalogu otevřených dat je pouze 
zanesen odkaz na toto místo.  
 
V případě informací, které jsou již dnes uloženy 
v databázi a jsou pro účely zveřejnění exportovány 
do tabulkových formátů XLS(X), HTML formátu 
apod., je nutné zajistit export kompletních 
zveřejňovaných údajů do strojově čitelného 
a otevřeného formátu. To lze zajistit buď úpravou 
stávajícího exportního mechanismu nebo 
zajištěním konverze existujících XLS(X) souborů 
do strojově čitelného formátu. Dále je nutno 
provést katalogizaci v národním katalogu 
otevřených dat a doplnit podmínky užití, vystavit 
datové schéma a dokumentaci. Zajištění 
exportního mechanismu nebo konverze je rutinní 
práce programátora a je v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) vyčíslena jako 
střední náklady (**). Dle dosavadních zkušeností 
předkladatele se  skutečně jedná o horní odhad 
pracnosti a typicky znamená práci analytika 
(analýza evidovaných informací v databázi a jejich 
stávajícího způsobu zveřejnění a návrh nového 
způsobu zveřejnění, práce na dokumentaci), 
programátora  (programování exportu, práce 
na dokumentaci a datovém schématu), testera 
(otestování výsledku) a právníka (určení podmínek 
užití), každého v řádu vyšších jednotek 
člověkodnů. Tomu odpovídají maximální náklady 
vyčíslené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). V případě SÚKL/ÚZIS tato 
situace nastává v položkách č. 16 a 21. 
 
V konkrétních případech pak bývají náklady 
obvykle nižší, neboť často není nutný zásah 
dodavatele a veškeré nutné činnosti jsou schopni 
zajistit pracovníci příslušného orgánu veřejné 
správy v rámci svých stávajících pracovních 
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povinností. Též je nutné podotknout, 
že předkladatel nabízí v rámci svých již 
zajištěných kapacit orgánům veřejné správy 
významnou podporu v podobě školení, workshopů 
a konzultací. V rámci této podpory předkladatel 
významně při otevírání dat pomáhá a tím náklady 
dále snižuje. Předkladatel proto doporučuje 
Ministerstvu zdravotnictví (SÚKL, ÚZIS), 
aby v případě problémů s otevíráním dat této 
podpory využilo, a snížilo tak náklady spojené 
s otevíráním dat. 
 
K bodu B) 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) je uvedeno, že se SÚKL byla konzultována 
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.“. 
Předkladatel komunikoval s oddělením datové 
podpory SÚKL katalogizace datových sad SÚKL 
do národního katalogu otevřených dat. 

5. Česká národní banka 5.1 
K čl. I bodu 2, 5 a 8 
 
     V těchto novelizačních bodech se do seznamu informací zveřejňovaných 
jako otevřená data přiřazují: 

- 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 obsažené v registru směnárníků podle zákona 
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů; a 

- informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti 
spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb., 

Částečně akceptováno/vysvětleno. 
 
Novelizační body 2, 6 a 9 (ve verzi návrhu 
nařízení vlády zaslané do meziresortního 
připomínkového řízení se jednalo o novelizační 
body 2, 5 a 8) byly po dohodě předkladatele 
s Českou národní bankou přeformulovány. 
 
Předkladatel k jednotlivým odstavcům 
(následujícím po ztučněném odstavci) doplňuje 
následující odůvodnění: 
K odstavci 1: Z dosavadních zkušeností 
předkladatele vyplývá, že úpravy potřebné 
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o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S výše uvedeným přiřazením informací, jejichž správcem je Česká 
národní banka, do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená 
data Česká národní banka nesouhlasí a požaduje jejich vypuštění. 
 
     V důvodové zprávě je uvedeno, že 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, kdy detailní rozpis očekávaných nákladů je uveden 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. K tomu Česká národní 
banka předně uvádí, že rozpočet České národní banky není navázán 
na státní rozpočet (srov. § 47 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění pozdějších předpisů), a v důvodové zprávě tak chybí informace, 
jakým způsobem by případně došlo k převodu s tím souvisejících nákladů 
ze státního rozpočtu do rozpočtu České národní banky. 
  
      V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je k oblasti nákladů 
dále uvedeno, že informace obsažené v registru osob oprávněných v oblasti 
spotřebitelského úvěru, informace obsažené v registru směnárníků 
a informace obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank jsou 
vedeny v informačním systému veřejné správy ve strukturované podobě, 
a je tedy možné připravit jejich automatizovaný opakovatelný export 
ze systému do podoby otevřených dat. K tomu Česká národní banka uvádí, 
že podle § 1 odst. 3 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se tento zákon (s výjimkou vazeb na jiné informační 
systémy veřejné správy) nevztahuje na informační systémy spravované 
Českou národní bankou. Výše uvedené informace v informačním systému 
veřejné správy tedy vedeny nejsou. 
  
       Česká národní banka nesouhlasí také se samotným stanovením horního 
odhadu nákladů (dopad do 450 tis. Kč), včetně závěru o tom, že: 
„Informace poskytované Českou národní bankou jsou vedeny v jednom 
informačním systému a jejich zveřejnění jako otevřená data bude zajištěno 
technicky stejným postupem. Proto lze očekávat, že finanční dopad 
zveřejnění těchto 3 položek bude nižší než prostý součet jejich finančního 
dopadu uvedeného v tabulce.“, když zpracovatel návrhu informační 

k naplnění novelizačních bodů 2, 6 a 9 jsou 
schopni ve většině případů zajistit přímo 
pracovníci publikující instituce, a to v rámci svých 
stávajících pracovních povinností a za asistence 
pracovníků předkladatele. Na vypořádacím 
jednání předkladatele a České národní banky bylo 
proto dohodnuto, že tomu tak bude i v tomto 
případě.  
 
K odstavci 2: Předkladatel souhlasí s tvrzením 
České národní banky, že na informační systémy 
veřejné správy spravované Českou národní bankou 
nedopadá zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
skutečnost bude v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) reflektována. Předkladatel 
nicméně upozorňuje, že výše uvedená skutečnost 
neznamená, že by informace, které jsou obsaženy 
v informačních systémech, jež spravuje Česká 
národní banka, nemohly být zveřejňovány jako 
otevřená data. Předkladatel rovněž potvrzuje, že 
údaje zveřejňované ve formě otevřených dat 
nemusí odpovídat požadavkům na informační 
systémy o datových prvcích. 
 
K odstavci 3: Předkladatel souhlasí s tvrzením 
České národní banky, že je formulace “informace 
poskytované Českou národní bankou jsou vedeny 
v jednom informačním systému” nepřesná. Tato 
nepřesnost byla zapříčiněna přílišným zkrácením 
textu v  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Ve skutečnosti chtěl předkladatel 
vyjádřit, že v současné době jsou Českou národní 
bankou dané informace již zveřejňovány, 
a to prostřednictvím jednotného uživatelského 
rozhraní, které má podobu internetové aplikace 
dostupné na 
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prostředí České národní banky nezná, respektive ani neměl potřebu tuto 
skutečnost s Českou národní bankou konzultovat. 
 
     V důvodové zprávě je dále uvedeno, že po provedení právní analýzy, při 
které byla hodnocena možnost uvedení navržených informací v nařízení 
vlády, byly vybrány a určeny jako vhodné ty informace, které jsou součástí 
návrhu, což má souviset i s ochranou soukromí a osobních údajů, kdy 
navrhovaná úprava otevřených dat nemá zakládat nové zpracování osobních 
údajů. S tím Česká národní banka v případě informací obsažených v 
seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České 
republiky nesouhlasí, protože ustanovení § 7 zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, kritéria uvedená v návrhu nařízení 
vlády nesplňuje. 
 
     V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je k oblasti přínosů 
návrhu uvedeno, že zveřejňováním informací obsažených v registru osob 
oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru, informací obsažených v 
registru směnárníků a informací obsažených v seznamu bank a poboček 
zahraničních bank jako otevřená data dojde mimo jiné k nejvyššímu přínosu 
u posílení transparentnosti tj. k lepší dostupnosti a přístupu k informacím o 
fungování orgánů veřejného sektoru. S tímto vyhodnocením Česká národní 
banka zásadně nesouhlasí a dodává, že Českou národní bankou evidované a 
zveřejňované údaje na internetové stránce České národní banky 
(www.cnb.cz) splňují maximální kritéria transparentnosti a jsou i z tohoto 
důvodu veřejností běžně využívána. 
  
     Z důvodové zprávy také vyplývá, že 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. Právní předpisy ovšem České národní bance 
stanovují povinnost evidovat a zveřejňovat desítky dalších seznamů osob 
oprávněných působit v různých odvětvích finančního trhu, a je proto 
s podivem, že z veřejných konzultací vzešly právě v návrhu uvedené 
informace. Z praxe má totiž Česká národní banka zkušenosti jiné. 
Na poptávku o údaje evidované a zveřejňované Českou národní bankou 
a to i ve formátu XML, resp. jako webová služba Česká národní banka 
samozřejmě reaguje a z vlastní iniciativy připravuje úpravy aplikace, které 
budou dostupné již v průběhu roku 2018. Proto i z tohoto pohledu považuje 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INT
RO_PAGE .  
 
K formulaci, že “Česká národní banka nesouhlasí 
také se samotným stanovením horního odhadu 
nákladů (dopad do 450 tis. Kč)” předkladatel 
uvádí, že dalším prozkoumáním způsobu, jakým 
jsou vytvářeny XML exporty, došel k závěru, 
že exporty vytváří opět jediný skript dostupný 
na URL 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB35.STD
_SES_XML_EXP2, jehož URL parametr 
p_ses_idx umožňuje nastavit, jaký seznam má být 
exportován. Po HTTP GET požadavku odeslaném 
na toto URL s potřebným parametrem je uživateli 
vydán XML export daného seznamu. Tento skript, 
na rozdíl od skriptu generujícího HTML kód, není 
chráněn CAPTCHou.  
 
Předkladatel předpokládá, že 
- novelizačnímu bodu 2 návrhu nařízení vlády 
odpovídá zveřejňovaný seznam: 

● Banky a pobočky zahraničních bank 
(identifikátor pro XML export 1), 

 
- novelizačnímu bodu 6 návrhu nařízení vlády, 
respektive jeho části týkající se registru 
směnárníků, odpovídají zveřejňované seznamy: 

● Směnárníci (identifikátor pro XML 
export 118) 

● Provozovny směnárníků (identifikátor 
pro XML export 124) 

● Ostatní směnárenské provozovny 
(identifikátor pro XML export 304) a 

 
- novelizačnímu bodu 9 návrhu nařízení vlády 
odpovídají zveřejňované seznamy: 

● Poskytovatelé spotřebitelského úvěru 
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Česká národní banka zveřejňování v návrhu uvedených informací 
na internetové stránce České národní banky v souladu s platnou legislativou 
upravující zveřejňování informací o regulovaných a registrovaných 
subjektech Českou národní bankou a současně v národním katalogu 
otevřených dat za duplicitní. Česká národní banka proto zásadně nesouhlasí 
s tvrzením v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, kde je 
k oblasti zhodnocení rizik návrhu v podobě překrývání dat uvedeno, 
že takové riziko není. 
  
     Další zásadní nevyjasněnou otázkou je i samotné technické řešení 
poskytování informací do národního katalogu otevřených dat, tedy zda by 
v tomto katalogu byl uveden pouze hyperlinkový odkaz na zveřejněné 
informace na internetové stránce České národní banky, nebo by byl uveden 
pouze katalog informací s tím, že by data byla nadále u České národní 
banky, anebo by veškerá data byla v národním katalogu otevřených dat, 
s čímž souvisí i otázka reportingu aktualizací. Vzhledem ke skutečnosti, 
že návrh novely nařízení vlády tyto otázky neřeší, Česká národní banka 
nesouhlasí s přiřazením informací, jejichž je správcem, do seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data. 
 
    Česká národní banka však zdůrazňuje, že k plnění svých zákonných 
úkolů, zejména v oblasti dohledu nad finančním trhem, i nadále považuje 
za potřebné vedení evidencí subjektů, které podléhají její dohledové 
působnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím 
internetu), jak jí ukládá legislativa finančního trhu. V předloženém návrhu – 
v oblastech, v nichž se dotýká činností České národní banky – ale 
nespatřuje celkově žádnou přidanou hodnotu. 

v přechodném období (identifikátor 
pro XML export 326) 

● Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru 
v přechodném období (identifikátor 
pro XML export 338) 

● Nebankovní poskytovatelé 
spotřebitelského úvěru (identifikátor 
pro XML export 339) 

● Samostatní zprostředkovatelé 
spotřebitelského úvěru (identifikátor pro 
XML export 340) 

● Vázaní zástupci dle zákona 
o spotřebitelském úvěru (identifikátor 
pro XML export 341) 

● Vázaní zástupci dle zákona 
o spotřebitelském úvěru ve vazbě 
na zastoupeného (identifikátor pro XML 
export 345) 

● Zprostředkovatelé vázaného 
spotřebitelského úvěru (identifikátor 
pro XML export 342) 

● Zprostředkovatelé vázaného 
spotřebitelského úvěru ve vazbě 
na zastoupeného (identifikátor pro XML 
export 346) 

● Zahraniční zprostředkovatelé 
spotřebitelského úvěru na bydlení 
(identifikátor pro XML export 343) 

● Akreditované osoby dle zákona 
o spotřebitelském úvěru (identifikátor 
pro XML export 344). 

 
V případě, že Česká národní banka zaeviduje 
pro každý z výše uvedených seznamů jeho URL 
v národním katalogu otevřených dat (a příslušná 
metadata jako je název a popis datové sady, 
periodicita aktualizace atd.), přidá dokumentaci 
a datové schéma a zároveň specifikuje podmínky 
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užití XML exportu, které neomezují žádné jeho 
využití (v rámci platné legislativy v  České 
republice, především v oblasti ochrany osobních 
údajů), bude z její strany naplněn návrh nařízení 
vlády. 
 
 Předkladatel je toho názoru, že současné XML 
exporty bude nutné pro účely otevřených dat 
upravit. Podle mínění předkladatele by jednu 
z úprav mělo představovat to, že XML exporty 
budou mít koncovku XML a nikoliv koncovku 
XLS, kterou disponují v současné době. 
 
Předkladatel k odstavci 3 dodává, že celkové 
náklady na realizaci novelizačních bodů 2, 6 
(respektive části týkající se registru směnárníků) 
a 9 budou v součtu nižší než náklady 
specifikované v  závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (RIA), které jsou horním 
odhadem nákladů. Bude nutné připravit 
dokumentaci datových sad, jejich datové schéma, 
podmínky užití a katalogizovat je v  národním 
katalogu otevřených dat, což jsou nízké náklady 
(*) - vizte závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
regulace (RIA), za předpokladu, že Česká národní 
banka využije podpory ze strany předkladatele. 
Z analýzy datové struktury stávajících XML 
exportů vyplývá, že dokumentace a datové schéma 
bude shodné nebo velmi podobné pro všechny 
datové sady. Předkladatel se rovněž domnívá, 
že bude nutné provést drobné technické zásahy 
do XML exportů, které nejsou nijak složité, tudíž 
jsou předkladatelem odhadovány v řádech nízkých 
jednotek člověkodnů. Překladatel proto 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) upravil určení nákladů na novelizační body 
2, 6 a 9 ze středních nákladů (**) na nízké 
náklady, a to na základě předchozího textu 
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a výsledku jednání s  Českou národní bankou. 
 
K odstavci 4: Ustanovení § 7 zákona č. 21/1992 
Sb. uvádí, že Česká národní banka seznam bank 
a poboček zahraničních bank působících na území 
České republiky uveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Právě tato 
podmínka je zásadní pro možnost uložení 
povinnosti poskytovat nějaké informace jako 
otevřená data. Z hlediska ochrany osobních údajů 
se o nové zpracování osobních údajů nejedná - 
stále jde jen o zveřejňování osobních údajů. 
Zveřejněním informací způsobem umožňujícím 
dálkový přístup jako otevřených dat dojde 
k technickému usnadnění dalšího zpracování 
těchto dat třetími osobami. Za zajištění legálnosti 
takového zpracování nicméně neodpovídá 
poskytovatel dat, nýbrž třetí osoby, které jsou 
novými správci osobních údajů. Předkladatel 
k tomuto odkazuje na dokument týkající se 
poskytování datových sad s osobními údaji 
v podobě otevřených dat. 
https://opendata.gov.cz/dokumenty:ochrana-
osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-a-
gdpr 
 
K odstavci 5: Předkladatel souhlasí s tvrzením 
České národní banky, že “Českou národní bankou 
evidované a zveřejňované údaje na internetové 
stránce České národní banky (www.cnb.cz) splňují 
maximální kritéria transparentnosti a jsou 
i z tohoto důvodu veřejností běžně využívána”. 
Na přínos otevřených dat v oblasti transparentnosti 
je však podle názoru předkladatele nutné nahlížet 
také v kontextu použití otevřených dat třetími 
stranami. Současný způsob zveřejnění zajišťuje 
maximální transparentnost pro veřejnost, která 
navštěvuje stránky České národní banky a využívá 
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internetové aplikace České národní banky 
za účelem nalezení potřebných informací. 
Otevřená data přinášejí do transparentnosti 
informací další kvalitativní úroveň, neboť 
umožňují snadnou integrovatelnost do služeb 
třetích stran, díky nimž se pak dané informace šíří 
i k té části veřejnosti, která o existenci 
a dostupnosti těchto informací na internetových 
stránkách České národní banky nemá tušení. Další 
kvalitativní úroveň transparentnosti pak 
představuje katalogizace otevřených dat 
v národním katalogu otevřených dat, tedy 
na jednom místě. Národní katalog otevřených dat 
poskytuje veřejnosti i samotné veřejné správě 
přehled o tom, jaká otevřená data existují, kdo 
jsou jejich poskytovatelé a v neposlední řadě 
obsahuje odkazy k jejich stažení. Za kvalitativní 
úroveň transparentnosti je pak třeba považovat 
rovněž explicitní vymezení podmínek užití 
otevřených dat jejich uživateli. 
 
 Česká národní banka již poskytuje informace 
v otevřené a strojově čitelné podobě, čímž 
naplňuje jednu z přidaných hodnot otevřených dat 
v oblasti transparentnosti. Chybí však přidaná 
hodnota spočívající v katalogizaci informací 
a specifikaci podmínek jejich užití. Předkladatel 
však souhlasí s připomínkou České národní banky 
a snižuje přínos P1 ze stupně 3 na stupeň 2. 
 
K odstavci 6: 
 
Předkladatel nesouhlasí se závěrem uvedeným 
v odstavci 6, tj. že “zveřejňování v návrhu 
uvedených informací na internetové stránce České 
národní banky v souladu s platnou legislativou 
upravující zveřejňování informací o regulovaných 
a registrovaných subjektech Českou národní 
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bankou a současně v národním katalogu 
otevřených dat” lze považovat “za duplicitní”. 
Základním smyslem otevřených dat je, že data 
jsou zveřejňována poskytovatelem na jím určeném 
místě – typicky na internetovém portálu 
poskytovatele. Katalogizace datové sady 
v  národním katalogu otevřených dat pak znamená 
pouze vytvoření metadatového (popisného) 
záznamu, který informuje veřejnost o tom, že daná 
datová sada existuje a je umožněno její vyhledání 
na základě zadání různých parametrů. Metadatový 
záznam neobsahuje samotná data, nýbrž pouze 
odkaz k jejich stažení, tj. odkaz do prostoru 
poskytovatele, kde jsou poskytovatelem 
zveřejňovány. 
 
 S ohledem na výše uvedené proto nelze 
akceptovat tvrzení České národní banky, 
že “Česká národní banka proto zásadně 
nesouhlasí s tvrzením v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace, kde je k oblasti 
zhodnocení rizik návrhu v podobě překrývání dat 
uvedeno, že takové riziko není.”. V národním 
katalogu otevřených dat bude uveden odkaz 
na místo, z něhož Česká národní banka data 
primárně poskytuje. Data tedy nebudou zveřejněna 
duplicitně, ale pouze jednou, a to v prostoru České 
národní banky. Riziko překrývání dat tak podle 
názoru předkladatele nevzniká. Jako jedinou 
duplicitu lze spatřovat zkopírování metadat 
o datových sadách České národní banky 
(například název a popis datové sady, periodicita 
aktualizace, odkaz ke stažení apod.), jsou-li tato 
metadata České národní banky zveřejňována i 
na jiném místě. 
 
K odstavci 7: Předkladatel nesouhlasí s tím, 
že “Další zásadní nevyjasněnou otázkou je 
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i samotné technické řešení poskytování informací 
do národního katalogu otevřených dat”. Tato 
problematika je popsána ve Standardech publikace 
a katalogizace otevřených dat (vizte 
https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-
katalogizacniho-zaznamu-v-nkod a 
https://opendata.gov.cz/standardy:zprovozneni-
lokalniho-katalogu). Uvedeným způsobem již 
postupuje řada orgánů veřejné správy, které 
zveřejňují informace jako otevřená data na svých 
internetových stránkách a katalogizují je 
v  národním katalogu otevřených dat (pro jejich 
přehled vizte 
https://nkod.opendata.cz/poskytovatelé). 
Předkladatel závěrem uvádí, že katalogizace 
v  národním katalogu otevřených dat neznamená 
žádné přenášení, kopírování či duplikování již 
jednou zveřejněných dat, ale pouze evidenci 
metadatových záznamů. 

6. Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

6. 1 
K čl. I bodu 5 
 
Požaduji vypustit část textu, která zní: 
 
„12. Informace obsažené v informačním systému územní identifikace podle 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů“. 
 
Mezi informace povinně zveřejňované jako otevřená data se v bodě č. 14 
nově zařazují informace obsažené v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN“), což je žádoucí a logické s ohledem 
na charakter dat v tomto registru vedených. Pokud však jde o zařazení 
obsahu informačního systému územní identifikace (dále také ISÚI“), který 
je editačním agendovým systémem pro RÚIAN, mezi informace povinně 
zveřejňované jako otevřená data, je nutné dospět k opačnému závěru. 
  
Informační systém územní identifikace byl vybudován proto, aby jeho 

Akceptováno. 
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prostřednictvím byly do RÚIAN zapisovány ty údaje, které nejsou 
do RÚIAN přebírány z katastru nemovitostí. Jediným účelem tohoto 
systému je právě tato editační funkce vůči RÚIAN, žádnou další vlastní 
funkci a obsah sám o sobě nemá. Pokud by tedy měly být jako otevřená 
data zveřejňovány jak údaje z RÚIAN, tak údaje z ISÚI, jednalo by se 
o duplicitní zveřejnění týchž údajů. 
  
Pokud mělo být důvodem pro požadavek na zveřejnění údajů ISÚI to, 
že tento informační systém zachycuje i historii, pak je třeba uvést, 
že jako nedílná součást údajů RÚIAN, které jsou již dnes jako otevřená data 
zveřejňovány, jsou publikovány i změnové soubory, které společně se 
stavovými daty zachycují i vývoj v čase. 
 
Duplicitní zveřejňování obsahově týchž údajů považuji za nehospodárné, 
nežádoucí a problematicky zdůvodnitelné jak z hlediska publikujícího 
orgánu, tak z hlediska uživatelů těchto údajů. 

7. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

7.1 
K materiálu obecně 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády nijak v důvodové zprávě nereflektuje to, 
že je již platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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), (dále jen 
„nařízení GDPR“) a uvedené nařízení bude účinné již od 25. 5. 2018. 
S ohledem na to, že předkládané nařízení vlády má být účinné 
od 1. 1. 2019, navrhuji, aby v důvodové zprávě bylo odkazováno 
na nařízení GDPR, popř. nově připravovaný zákon o zpracování osobních 
údajů a nikoli na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně by tak mělo být posouzeno, zda informace 
uvedené v důvodové zprávě týkající se osobních údajů odpovídají i úpravě 
nařízení GDPR. 

Částečně akceptováno. 
 
Z hlediska poskytování osobních údajů 
jako otevřená data nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 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) fakticky nic nemění. V závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) bude 
nicméně předkladatelem na uvedené nařízení 
a rovněž navrhovaný zákon o zpracování osobních 
údajů více upozorněno. 

8. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

8.1 
K materiálu obecně 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasí se záměrem autorů vydat 

Vysvětleno. 
 
Obecně: 
Mezi předkladatelem a Úřadem pro ochranu 
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osobní údaje občanů do veřejného prostoru Internetu bez vyhodnocení rizik 
následného zpracování a využívání údajů. Autoři se přitom vůbec 
nezabývají postupným zastaráváním a s tím spojenou částečnou 
nepoužitelností datových množin s osobními údaji převzatých z veřejných 
databází. Důvodová zpráva postrádá popis a vyhodnocení dopadů 
na subjekty údajů. Návrh rovněž popírá základní zásady pro zpracování 
osobních údajů, kdy se fakticky navrhuje, aby stát rezignoval na jakoukoliv 
ochranu, aktuálnost a přesnost údajů při následném využití údajů, které 
od povinných fyzických osob původně sbírá pro jasně vymezené účely. 
  
ÚOOÚ připomíná odlišný režim veřejných databází, provozovaných podle 
zákona, kdy jsou občané povinni zpracování (vč. zveřejnění) příslušných 
údajů v mezích zákona strpět. Naopak následné využívání osobních údajů 
v rámci systematických soukromoprávních jednání, typicky za účelem 
podnikání, se řídí zcela odlišnými právními důvody zpracování – musí být 
většinou prováděny po dohodě, z iniciativy, eventuálně se svolením 
subjektů údajů. Z dosavadních poznatků ÚOOÚ vyplývá, že dotčené osoby, 
jejichž osobní údaje jsou z různých rejstříků státu dále „volně“ šířeny 
v prostoru Internetu, se musí v současné době opakovaně u více různých 
poskytovatelů internetových aplikací domáhat opravy a výmazu nepřesných 
a zastaralých informací. V původním veřejném registru, z něhož byly jejich 
údaje převzaty, byly přitom již osobní údaje dávno aktualizovány nebo byly 
dokonce na žádost v souladu se zákonem vymazány. Účel využívání 
různých jmenných, kontaktních a adresních údajů v soukromých 
internetových službách je přitom nejasný, často však spojen primárně 
s generování reklamy a profitování z ní. Poškozující či značně obtěžující 
přitom může být v moderní informační společnosti pro jednotlivce 
i publikace pouhé nepřesné informace o jeho funkci či sídlu. Stát by se tak 
stávajícími návrhy vystavil hrozbě žalob, protože zbavil ochrany údajů 
občany, jejichž údaje shromáždil. Tím současně podlamuje důvěru různých 
dotčených částí veřejnosti v eGovernment. 
 
ÚOOÚ upozorňuje na to, že v dosavadní debatě nebyly vyhodnoceny právní 
podmínky zpracování údajů podle GDPR ani dopady na cílové skupiny 
fyzických osob (malí živnostníci, daňových poplatníci, majitelé nemovitostí 
apod.). Nebyly ani uvedeny konkrétních výhody či přínosy opakovaných 
publikací a „volného zpracování“ osobních údajů v režimu „open data“ – 
proti zřejmým nevýhodám informačního šumu a zahlcení a zpracování 

osobních údajů (dále jen „Úřad“) proběhlo několik 
diskuzí týkajících se otevřených dat obecně. I přes 
to, že mezi předkladatelem a Úřadem panuje 
nadále neshoda ohledně koncepce otevřených dat, 
veškeré připomínky byly vypořádány.  
 
K uvedené připomínce:  
Podle názoru předkladatele připomínka svým 
obsahem nesměřuje vůči navrhované právní 
úpravě. Zatímco předmětem navrhované právní 
úpravy je toliko rozšíření seznamu datových sad, 
které jsou zveřejňovány na základě nařízení vlády 
č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data, připomínky 
Úřadu směřují dílem vůči zveřejňování osobních 
údajů v podobě otevřených dat jako takovému 
a dílem vůči zveřejňování osobních údajů subjekty 
veřejného sektoru obecně. Uvedené oblasti však 
nejsou předmětem navrhovaného nařízení vlády. 
V tomto kontextu je vhodné také dodat, že Úřad 
předestřenou argumentaci ani zčásti neopírá 
o případné dosavadní zkušenosti s již probíhajícím 
povinným zveřejňováním ve formě otevřených dat 
podle nařízení vlády č. 425/2016 Sb., ač by tuto 
argumentaci bylo možné očekávat. 
 
Je třeba zdůraznit, že předkladatel nemá v úmyslu 
„vydat osobní údaje občanů do veřejného prostoru 
Internetu bez vyhodnocení rizik následného 
zpracování a využívání údajů“. Vyhodnocení rizik 
(tedy provedení kvalitní DPIA) je součástí 
důvodové zprávy k návrhu nařízení vlády, přičemž 
předkladatelem do něj budou zapracovány 
i konkrétní připomínky Úřadu. Předkladatel se 
neztotožňuje s názorem Úřadu, který má za to, 
že datové sady obsahující osobní údaje není 
možné poskytovat v podobě otevřených dat. 
Vzhledem k tomu, že bez vyřešení této koncepční 
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zastarávajících a duplicitních dat, což je v internetové společnosti stále 
aktuálnější problém. 

otázky není možné přistoupit k hodnocení 
vhodnosti publikace konkrétních datových sad, 
jejichž publikace se předkládanou novelou výše 
zmíněného nařízení vlády navrhuje, věnuje se 
předkladatel této koncepční otázce níže. 
 
Je zřejmé, že zpracování dat v kontextu informací 
veřejného sektoru podléhá z hlediska práv 
a povinností v oblasti ochrany osobních údajů 
dvojímu režimu, podle toho, zda informace (i) 
zpracovává orgán veřejné moci, který je správcem 
zdrojového informačního systému 
a poskytovatelem příslušné datové sady, nebo (ii) 
zda je zpracovává osoba, která informace získala 
v podobě datové sady a dále je užívá. Poskytování 
informací obsahujících osobní údaje na straně 
jedné a jejich následné užití na straně druhé jsou 
dvě rozdílná zpracování osobních údajů dvěma 
rozdílnými správci a s rozdílnými účely 
zpracování osobních údajů. Předkladatel je nucen 
opakovaně připomenout, že k tomu, aby mohl 
tvůrce např. elektronické aplikace zpracovávat 
osobní údaje získané v rámci konkrétní datové 
sady či sad, musí nepochybně splnit všechny 
povinnosti, které pro něj jako správce osobních 
údajů vyplývají z právní úpravy ochrany osobních 
údajů, a to nepochybně i v kontextu nařízení 
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), ať již jde o určení zákonného 
účelu, vybrání vhodného právního titulu 
ke zpracování osobních údajů nebo o zásadu 
odpovědnosti za zpracování v celém jeho průběhu. 
Předkladatel tedy zcela souhlasí s tvrzením Úřadu, 
že “Změní-li se účel využití zveřejněných údajů, 
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musí tomu odpovídat i řádný právní důvod jejich 
zpracování (§ 5 odst. 2 ZOOÚ a článek 6 odst. 
GDPR).” 
 
Předkladatel si je rovněž vědom toho, že právní 
titul zpracování oprávněně zveřejněných údajů 
nebude možné od účinnosti nařízení č. 2016/679 
využít a ani se na něj nespoléhá (vizte prosím text 
určený pro poskytovatele dat i třetí osoby, 
dostupný na:  
https://opendata.gov.cz/dokumenty:ochrana-
osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-a-
gdpr). Na tento dokument si předkladatel ohledně 
argumentace stran možnosti a způsobu užití 
právního titulu zpracování za účelem naplnění 
právního zájmu správce dovoluje odkázat. 
 
Z argumentace Úřadu vyplývá, že Úřad 
interpretuje skutečnost, že je určitá informace 
(termín “informace” je zde užit v širokém 
významu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.) 
povinně publikována v podobě otevřených dat tak, 
že tato publikace má za následek pozbytí jakékoli 
zákonem založené právní ochrany, která by se 
takové informace mohla týkat. Takovou 
interpretaci předkladatel odmítá, neboť představa, 
že by publikací informace v podobě otevřených 
dat došlo např. ke zrušení autorskoprávní ochrany 
této informace, je nesmyslná - ostatně to je důvod, 
proč se (celosvětově) v kontextu otevřených dat 
řeší otázky licencování. Nelze rovněž pominout, 
že v procesu reglementace otevřených dat došlo 
též k úpravě zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterážto 
úprava ovšem nespočívala v zániku 
autorskoprávní ochrany. V tomto kontextu je 
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vhodné též připomenout, že i v procesu 
poskytování informací na žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb. se tento zákon rovněž vypořádává 
i se situací, kdy je poskytovaná informace 
chráněna právy duševního vlastnictví. Předkladatel 
nemůže vyjádřit souhlas ani s argumentací, 
že publikace informací v podobě otevřených dat 
by měla mít za následek zánik zákonného režimu 
ochrany osobních údajů. Ustanovení § 3 odst. 11 
zákona č. 106/1999 Sb. je obecným ustanovením, 
které primárně brání tomu, aby poskytovatel 
informací sám nastavil takové podmínky užití, 
které by nějakým způsobem následné užití 
omezily. Oproti tomu právní úprava ochrany 
osobních údajů, jakož i např. právní úprava 
duševního vlastnictví, jsou zvláštními právními 
úpravami, které specifikují možnosti nakládání 
s určitými typy informací v konkrétních případech 
(tedy s osobními údaji při jejich zpracování, 
resp. s předměty chráněnými právy duševního 
vlastnictví při jejich užití). Vzhledem 
k uvedenému mají ustanovení zakotvující výše 
zmíněné ochranné mechanismy vůči obecnému 
ustanovení § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. 
aplikační přednost na základě zásady lex specialis 
derogat legi generali. Ostatně i v tomto případě se 
poskytování informací formou otevřených dat řídí 
zákonem č. 106/1999 Sb., který v § 8a 
na poskytování informací s osobními údaji 
pamatuje a vyžaduje dodržení norem ochrany 
osobních údajů. Předkladatel však souhlasí 
s postojem Úřadu o tom, že “zpracování osobních 
údajů je vždy omezené právním předpisem” 
a zdůrazňuje, že současná ani navrhovaná právní 
úprava s touto tezí není v konfliktu. Označování 
datových sad obsahujících osobní údaje 
za otevřená data tedy rozhodně není popíráním 
smyslu ústavněprávní ochrany osobních údajů. 
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Opakovaným argumentem v připomínce Úřadu je 
absence akcentu na aktuálnost a přesnost údajů, 
konkrétně se jedná o formulaci: „Z dosavadních 
poznatků ÚOOÚ vyplývá, že dotčené osoby, 
jejichž osobní údaje jsou z různých rejstříků státu 
dále „volně“ šířeny v prostoru Internetu, se musí 
v současné době opakovaně u více různých 
poskytovatelů internetových aplikací domáhat 
opravy a výmazu nepřesných a zastaralých 
informací. V původním veřejném registru, z něhož 
byly jejich údaje převzaty, byly přitom již osobní 
údaje dávno aktualizovány nebo byly dokonce 
na žádost v souladu se zákonem vymazány.“ 
Ani tento nežádoucí stav předkladatel nerozporuje. 
Naopak je třeba upozornit na to, že publikace 
takových záznamů v podobě otevřených dat může 
pomoci situaci zlepšit. Situace popsaná Úřadem je 
předkladateli dobře známa a dle jeho dosavadních 
poznatků vzniká právě proto, že informace jsou 
v současné době zveřejňovány způsobem, který 
po technické stránce umožňuje různým 
poskytovatelům internetových aplikací 
“vytěžovat” konkrétní údaje, ale neumožňuje 
poskytovateli informací informovat poskytovatele 
internetových aplikací o aktualizacích tak, aby je 
mohli do svých databází automatizovaně, 
neprodleně a bezchybně promítnout. Jedná se 
např. o zveřejňování v podobě HTML kódu 
s opakovanou strukturou nebo v podobě 
strukturovaných exportů podmnožin informací 
splňujících zadaná vyhledávací kritéria. 
Poskytovatelé služeb tedy údaje ve svých 
databázích neaktualizují vůbec nebo obtížně a se 
zpožděním a nastává situace popsaná Úřadem. 
Otevřená data jsou pouze jiným způsobem 
zveřejnění informací, který charakteristiky 
současného způsobu zveřejňování zachovávají 
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(tj. možnost automatizovaně informace získat) 
a přitom navíc umožňují informovat poskytovatele 
internetových aplikací o změnách takovým 
způsobem, že poskytovatelé internetových aplikací 
mohou automatizovaně a neprodleně obsah svých 
vlastních databází opravovat či aktualizovat.  
 
Předkladatel rovněž upozorňuje na ustanovení 
čl. 86 nařízení č. 2016/679, které výslovně 
předpokládá možnost zveřejnění dokumentů 
obsahujících osobní údaje za účelem zajištění 
souladu mezi přístupem veřejnosti k úředním 
dokumentům a právem na ochranu osobních údajů 
podle uvedeného nařízení. Bod 154 recitálu 
nařízení č. 2016/679 pak v tomto kontextu 
výslovně uvádí jako předpis upravující 
opakovanou využitelnost dokumentů PSI směrnici 
2003/98/ES s tím, že je třeba dosáhnout 
rovnováhy mezi těmito předpisy. Otevřená data 
představují kvalifikovaný způsob poskytování 
informací, naplňující cíle právní regulace PSI 
směrnice. Nařízení č. 2016/679 tedy výslovně 
tento způsob zpracování osobních údajů 
předpokládá a pod podmínkou dodržení pravidel 
v něm uvedených umožňuje. Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů vychází ze současné 
právní úpravy a s výjimkou výše uvedených 
případů se v žádném z aspektů relevantních 
pro předložený návrh nařízení vlády nijak 
zásadním způsobem od současné právní úpravy 
neodchyluje. Vzhledem k uvedenému je zjevné, 
že návrh nařízení vlády není s nařízením 
č. 2016/679 v kolizi. 
 
Vzhledem k výše uvedené argumentaci 
předkladatel setrvává na tom, že osobní údaje je 
obecně možné poskytovat jako otevřená data. 
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 8.2 
K jednotlivým datovým sadám 
 
Nelze do otevřených dat dát ty datové sady, které zatím nejsou ani zcela 
veřejné. 
 
Odůvodnění 
Registr směnárníků podle zákona č. 277/213 Sb., o směnárenské činnosti, 
není na stránkách České národní banky dohledatelný, stejně tak registr osob 
oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona 
o spotřebitelském úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru. Pokud tyto registry zpracovávají osobní údaje, nelze příslušné datové 
sady označit za otevřená data. 

Vysvětleno. 
 
Registr směnárníků je dostupný na 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INT
RO_PAGE?p_lang=cz. K přístupu k datům je sice 
nutno vyplnit CAPTCHu, ta ovšem nijak 
neznemožňuje hromadný automatizovaný přístup 
k datům a dokonce stažení celého souboru 
ve formátu XML. Předkladatel souhlasí s možností 
omezit poskytování pouze na seznam samotný 
bez vizitek jednotlivých směnárníků (ty jsou 
přístupné jen po zadání emailu a obsahují větší 
množství osobních údajů). 

 8.3 
K čl. I bodu 1 
 
V článku I se bod 1 „1. Informace obsažené v ústředním seznamu znalců 
a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
ve znění pozdějších předpisů“ zrušuje. 
 
Odůvodnění 
V tomto seznamu se zpracovávají identifikační údaje fysických osob, proto 
nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

Vysvětleno. 
 
Informace obsažené v ústředním seznamu znalců 
a tlumočníků 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.  
Předkladatel považuje za nutné uvést, 
že Ministerstvo spravedlnosti nijak nerozporovalo 
obsažení této datové sady v návrhu nařízení vlády, 
naopak byl předkladatel požádán o to, aby byl 
do návrhu nařízení vlády doplněn rovněž seznam 
znaleckých ústavů, který je stejně jako seznam 
znalců a tlumočníků pod správou Ministerstva 
spravedlnosti.   

 8.4 
K čl. I bodu 2 
 
V článku I se bod 2 „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“ zrušuje. 
 

Vysvětleno. 
 
 Česká národní banka v současné době umožňuje 
export datových sad, které Česká národní banka 
spravuje, do souborů ve formátu excel. Osobní 
údaje obsažené v předmětných datových sadách 
jsou tedy hromadně (i se jmény a adresami osob) 
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Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají osobní údaje (jména představitelů a vedoucích 
bank), proto nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

k dispozici ke stáhnutí již nyní. Jediná technická 
překážka spočívá ve vyplnění CAPTCHa, která 
však nepůsobí jako ochrana proti přístupu 
k celému souboru záznamů, ale kvůli vytížení 
serveru, což se u otevřených dat řešit nemusí. 
Problém s tímto řešením je, že se uživatel dat 
nedozví strojově, jaké byly aktualizace, takže 
aktualizace jde jen obtížně automatizovat. 
Otevřená data zde pomohou k ochraně osobních 
údajů, neboť Česká národní banka může 
poskytnout aktualizační soubory a poskytovatelé 
internetových aplikací budou schopni udržovat 
kopie databází aktuální. 

 8.5 
K čl. I bodu 3 
 
V článku I v bodě 3 je nezbytné „8. 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“ dopracovat. 
 
Odůvodnění 
Je nutné upřesnit, o který rejstřík se jedná, zda o rejstřík škol a školských 
zařízení nebo o rejstřík školských právnických osob, který obsahuje osobní 
údaje. Toto není jasné ani ze zmatečného znění zvláštní části důvodové 
zprávy k čl. 1 bodu 3. 
 
V rejstříku školských právnických osob se zpracovávají identifikační údaje 
fysických osob, proto nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

Vysvětleno. 
 
 V současné době je možné vytěžit 
automatizovaně ze strukturovaného HTML kódu 
osobní údaje o ředitelích škol. V režimu 
otevřených dat nebude zveřejňována informace 
o datu narození ředitele školy nebo školského 
zařízení, což lze považovat za zlepšení ochrany 
osobních údajů vůči současnému stavu.  

 8.6 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I v bodu 5 se slova „12. Informace obsažené v informačním 
systému územní identifikace podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují. 

Vysvětleno. 
 
Na základě připomínky, kterou uplatnil Český 
úřad zeměměřický a katastrální, byl novelizační 
bod týkající se informačního systému územní 
identifikace z návrhu nařízení vlády vypuštěn. 
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Odůvodnění 
Informační systém územní identifikace není veřejně (otevřeně) přístupný. 
Systém vyžaduje přihlášení. Pokud není systém otevřeně přístupný 
a obsahuje osobní údaje, nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data, 
neboť nejsou splněny podmínky dle § 3 odst. 11 zákona 106/1999 Sb. 
pro označování dat za otevřená. 

 8.7 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I v bodu 5 se slova „14. Informace obsažené v obsažené 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů“ 
zrušují. 
 
Odůvodnění 
Informační systém územní identifikace obsahuje identifikační údaje 
fysických osob, proto nelze tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

Vysvětleno. 
 
 Základní registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí je veřejným seznamem podle § 30 
odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Předkladatel rovněž podotýká, 
že Český úřad zeměměřický a katastrální, který je 
správcem tohoto registru, nijak nerozporoval 
obsažení tohoto registru coby datové sady 
v návrhu nařízení vlády. 

 8.8 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I v bodu 5 se slova „15. 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“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají osobní údaje (vedoucích jednotlivých 
poskytovatelů zdravotních služeb), proto nelze tuto datovou sadu označit 
za otevřená data. 

Vysvětleno. 
 
 Předkladatel považuje za nutné uvést, že tato 
datová sada je v současné době dostupná 
ve strukturovaném HTML a je tedy možné tuto 
datovou sadu vytěžit. Povinnost zveřejňovat 
informace jako otevřená data se týká pouze již 
zveřejňované části – vizte  
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/
ZdravotnickeZarizeni.  

 8.9 
K čl. I bodu 5 
 
V článku I bodu 5 se slova „16. Informace obsažené v registru 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., 

Vysvětleno. 
 
 Předkladatel považuje za nutné uvést, že v 
současné době jsou data dostupná v podobě XLS 
exportů, tudíž jejich publikací v podobě 
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o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 
trestných činů), ve znění pozdějších předpisů“ zrušují. 
 
Odůvodnění 
V seznamu zpracovávají identifikační údaje fysických osob, proto nelze 
tuto datovou sadu označit za otevřená data. 

otevřených dat nedojde k žádné kvalitativní 
změně. Vizte 
https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf. 

 8.10 
K důvodové zprávě 
 
DPIA je nezbytné přepracovat.  
 
Odůvodnění: 
DPIA neodpovídá skutečnosti, neboť předkladatel v prvé řadě slučuje 
pojem otevřená data s pojmem zveřejněná data a de facto tak odstraňuje 
omezení ochrany osobních údajů tím, že některá veřejná data mění 
v otevřená, tedy využitelná bez dalšího omezení. 
 
ÚOOÚ upozorňuje, že termíny „veřejná data“ a „otevřena data“ nelze 
směšovat. Stejně tak nelze zaměňovat otevřená data za data strojově čitelná. 
ÚOOÚ měl za to, že vzhledem k neformálním jednáním, která na dané téma 
proběhla, byla otázka otevřených dat již vyřešena. Bohužel však musí 
konstatovat, že stále dochází ze strany ministerstva vnitra ke slučování 
pojmu otevřených dat se strojově čitelnými daty, přičemž oba termíny 
vyjadřují něco jiného. 
  
Podle článku 2 odst. 6 směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití 
informací veřejného sektoru, ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/37/EU se „strojově čitelným formátem“ rozumí formát 
souboru s takovou strukturou, která umožňuje softwarovým aplikacím 
v něm snadno nalézt, rozpoznat a získat z něj konkrétní údaje, včetně 
jednotlivých uvedených fakt a jejich vnitřní struktury. 
 
Definici otevřených dat obsahuje § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. „Otevřenými daty se pro účely 
tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím 
dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob 
ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány 

Akceptováno. 
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v národním katalogu otevřených dat“. Z výše uvedeného vyplývá, 
že všechny znaky otevřených dat musí být splněny kumulativně a nestačí 
tedy jejich pouhé zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v otevřeném a strojově čitelném formátu. Musí být splněna i podmínka 
neomezení způsobu a účelu následného využití dat. V případě osobních 
údajů však způsob a účel jejich zpracování omezen je, a to právními 
předpisy: dnes ZOOÚ, od 25. května 2018 GDPR. Primárním omezením 
zpracování osobních údajů je účel. Jsou-li data zveřejněna pod nějakým 
účelem, lze je využívat jen k tomuto účelu. Změní-li se účel využití 
zveřejněných údajů, musí tomu odpovídat i řádný právní důvod jejich 
zpracování (§ 5 odst. 2 ZOOÚ a článek 6 odst. GDPR). 
 
Platí tedy, že předpokladem otevřených dat je jejich další užití 
bez jakéhokoli omezení, včetně právního, které však není v případě 
osobních údajů i zveřejněných přípustné, protože zpracování osobních 
údajů je vždy omezené právním předpisem. Navíc právní důvod zpracování 
podle § 5 odst. 2 písm. d) ZOOÚ: „jedná-li se o oprávněně zveřejněné 
osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem,“ v GDPR zcela 
chybí a zpracování zveřejněných osobních údajů k jinému účelu, než byly 
zveřejněny, je nutné subsumovat pod jiný právní základ. Předkladatel totiž 
nebere v potaz skutečnost, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
na rozdíl od zákona č. 101/2000 Sb. neobsahuje právní důvod zpracování 
osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů, jedná-li 
se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním 
předpisem. Přestože obecné nařízení nabyde účinnosti až 25. května 2018, 
jedná se o již platný právní předpis Evropské unie. 
 
Ani podle ZOOÚ i oprávněně zveřejněné osobní údaje nelze dále 
zpracovávat svévolně, neboť je toto zpracování limitováno právem 
na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a dále též 
povinností správce osobních údajů nesdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům dle § 5 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 101/2000 Sb.). 
 
Lze uzavřít, že označování datových sad obsahujících osobní údaje 
za otevřená data popíráním smyslu ústavněprávní ochrany osobních údajů. 
Tato ochrana spadá i na oprávněně zveřejněné osobní údaje. 
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Dalším nedostatkem DPIA je, že obsahuje místo faktů názory předkladatele 
(např. na efektivitu zpracování informací). Smyslem DPIA je popsat 
a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 
konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; 
pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí 
nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty 
pro uchování osobních údajů. 

9. Úřad místopředsedy 
vlády pro vědu, výzkum 
a inovace 

9.1 
K materiálu obecně 
 
Požadujeme do návrhu nařízení vlády vložit následující datovou sadu: 
Informace obsažené v Informační systém výzkumu, vývoje a inovací podle 
zákona č. 130/2002 Sb., 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. 
 
Odůvodnění: 
Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje 
zařadit informace obsažené v Informačním systému výzkumu, vývoje 
a inovací, vedeném provozovatelem podle zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje z veřejných prostředků. Tento informační systém vede jeho 
provozovatel na základě § 30 výše uvedeného zákona a poskytuje z něj 
údaje v rozsahu stanoveném v § 31 odst. 11 písm. a) téhož zákona. 

Akceptováno. 
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