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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 při jiné výdělečné činnosti,  
ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů.  
Na základě § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je vláda zmocněna k vydání seznamu informací 
povinně zveřejňovaných jako otevřená data. 

Navrhovaná novela nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data, rozšiřuje množinu informací, které jsou povinně 
poskytovány jako otevřená data. Informace, které jsou v návrhu přítomné, vzešly z analýzy 
relevantních právních předpisů upravujících povinnosti vybraných subjektů a institucí 
a z veřejných konzultací vedených s odbornou i laickou veřejností, která identifikovala 
informace, o jejichž publikaci v podobě otevřených dat má zájem. Po analýze možnosti uvedení 
navržených informací v nařízení č. 425/2016 Sb. a vyhodnocení jejich vhodnosti vzhledem 
k cílům zveřejňování otevřených dat, jako je zvýšení transparentnosti, usnadnění veřejné správy 
a vytvoření příležitostí pro nové služby, byly vybrány a určeny jako vhodné informace, 
které jsou součástí návrhu.  

V současné době jsou na základě nařízení č. 425/2016 Sb. poskytovány jako povinná 
otevřená data 24 datových sad. Ty jsou využívány veřejností pro tvorbu aplikací, které tato data 
obohacují, navyšují jejich hodnotu a poskytují nové možnosti a služby koncovým uživatelům. 
Navrhovaná změna má za cíl dále podpořit rozvoj ekosystému otevřených dat v České 
republice, a je proto v tomto kontextu nezbytná v souladu s dlouhodobými cíli České republiky 
v oblasti eGovernmentu (viz např. podpora otevřených dat obsažená v Informační koncepci 
České republiky). 

 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJABBNT5)



2 
 

příslušné mezinárodní smlouvy, které garantují právo na informace šířeji a zahrnuje do něj 
i právo na získávání informací od státu a dalších veřejnoprávních subjektů. 

 
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 v současné době 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 není s výše uvedenou směrnicí v rozporu. 

 
S účinností od 17. července 2021 bude problematika otevřených dat upravena směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech 
a opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

      
Problematiky poskytování informací veřejného sektoru se rovněž dotýká nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009. 
Navrhovaná úprava není s výše uvedeným nařízením v rozporu. 
 

Navrhované nařízení vlády není v rozporu s judikaturou 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. zveřejňována jako 
otevřená data informace z celkem 24 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 23 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. 
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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, včetně aplikací a dalšího rozvoje 
oblasti umělé inteligence. 
  

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 daného 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 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 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 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, „GDPR“) a zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Příjemci těchto dat budou v pozici správců 
osobních údajů a je nezbytné, aby plnili všechny zákonné povinnosti, které z této role vyplývají. 
Pokud by tomu tak nebylo, může takový stav představovat zásadní zásah do práva na ochranu 
soukromí a osobních údajů 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 
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zveřejněním a následným využíváním třetími osobami. Je nezbytné akcentovat, že aby byly 
povinnosti plynoucí z GDPR splněny, musí na ně pamatovat jak povinné subjekty otevřená data 
poskytující, tak příjemci dat. 

 
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. Proto už v současné době jsou při vynaložení určité snahy a technických 
kapacit všechna data dostupná online. U všech informací obsahujících osobní údaje 
je provedeno samostatné hodnocení dopadů zpracování osobních údajů. Hodnocen byl rozdíl 
mezi současným způsobem poskytování informací s osobními údaji a cílovým stavem v podobě 
poskytování ve formě otevřených dat. 

Zařazení do konečné podoby tohoto návrhu podléhá rovněž předchozí konzultaci 
s věcným gestorem, tedy povinným subjektem, který dané informace poskytuje. 

 
Osobní údaje byly identifikovány v následujících navržených datových sadách: 
 
1) Informace obsažené v seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

 
Seznam energetických specialistů obsahuje velké množství osobních údajů osob, které jsou 
certifikované provádět odborné práce v různých oblastech energetiky. Na internetových 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou volně dostupné prostřednictvím 
vyhledávacího formuláře údaje o fyzických osobách v následujícím rozsahu: 

● Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa) 
● Kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa) 
● Identifikace obchodní společnosti, pro kterou osoba pracuje (obchodní firma, adresa, 

kontaktní údaje) 
● Potvrzení o platném oprávnění 

Seznam obsahuje rovněž údaje osob, které již platné oprávnění nemají. 
V současné době aplikace neumožňuje hromadné stažení poskytovaných informací. 
Účelem zveřejnění tohoto seznamu je možnost navázání kontaktu s energetickým specialistou 
a zároveň možnost ověření certifikace a kvalifikace daného energetického specialisty.  
Účelem zveřejnění informací v podobě otevřených dat je, pokud možno, co nejvíce usnadnit 
možnost následného užití těchto dat. V jádru zájmu této publikace jsou data, která mohou být 
použita při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo 
při veřejné kontrole povinných subjektů. Způsob zveřejnění jako otevřená data může v tomto 
případě představovat zásadnější zásah do práva na soukromí a ochranu osobních údajů, 
vzhledem k technickému usnadnění přístupu k jednotlivým údajům. 
Vzhledem k tomu by publikace celé databáze jako otevřená data byla nepřiměřená svým 
rozsahem a mírou zásahu do základních práv subjektů údajů. Pro zachování praktické 
užitečnosti publikovaných dat při současné minimalizaci zásahu do práv subjektů údajů je 
navržena následující formulace omezující rozsah údajů poskytovaných jako otevřená data: 
„Informace obsažené v seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, o energetických specialistech splňujících 
podmínky pro výkon příslušné činnosti v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, 
elektronická adresa, obchodní firma a druh oprávnění a datum zápisu“ 
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2) Informace obsažené v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku 
svazů církví a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, rejstřík svazů církví a náboženských 
společností a rejstřík evidovaných právnických osob obsahují osobní údaje statutárních orgánů 
jednotlivých církevních institucí, a to včetně historických záznamů již zrušených subjektů. 
Vzhledem ke značné fragmentaci záznamů se jedná o velké množství dotčených osob 
(např. faráři v jednotlivých farnostech). Osobní údaje jsou přítomné v rozsahu jméno, příjmení 
a datum narození. V kontextu celé databáze pak tyto osobní údaje navíc vypovídají 
o náboženském vyznání dotčených subjektů údajů. 
V současné době je přístup k údajům umožněn přes vyhledávací formulář. Stažení celého 
datového souboru není možné. 
Vzhledem k výše uvedenému by publikace celé databáze jako otevřená data mohla způsobit 
nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromí a osobních údajů subjektů údajů. Zároveň 
však databáze obsahuje velké množství zajímavých informací, které je možné použít k dalšímu 
zpracování. 
Pro zachování praktické užitečnosti publikovaných dat při současné minimalizaci zásahu 
do práv subjektů údajů je navržena následující formulace omezující rozsah údajů 
poskytovaných jako otevřená data: 
„Informace obsažené v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku 
svazů církví a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), 
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou osobních údajů člena statutárního orgánu“ 
 
3) Informace obsažené v rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Rejstřík veřejných výzkumných institucí obsahuje osobní údaje ředitelů a osob pověřených 
řízením veřejných výzkumných institucí v rozsahu jméno, příjmení, akademické tituly, adresa 
trvalého pobytu a datum jmenování případně datum pověření řízením. Uvedené jsou rovněž 
údaje bývalých ředitelů a osob, jejichž pověření již skončilo.  
V současné době je přístup k údajům umožněn přes vyhledávací formulář. Stažení celého 
datového souboru není možné. 
Vzhledem k výše uvedenému by publikace celé databáze jako otevřená data mohla způsobit 
nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromí a osobních údajů subjektů údajů. Zároveň 
však databáze obsahuje velké množství zajímavých informací, které je možné použít k dalšímu 
zpracování. 
Pro zachování praktické užitečnosti publikovaných dat při současné minimalizaci zásahu 
do práv subjektů údajů je navržena následující formulace omezující rozsah údajů 
poskytovaných jako otevřená data: 
 
„Informace obsažené v rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou  místa trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místa pobytu na území České 
republiky ředitele nebo osoby pověřené řízením veřejné výzkumné instituce“ 
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4) Informace obsažené v registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů 
 
Registr distributorů pohonných hmot obsahuje osobní údaje distributorů pohonných hmot, kteří 
jsou fyzickými osobami, a to v rozsahu jméno, příjmení, akademické tituly, adresa místa 
podnikání, číslo plátce daně, registrační číslo, datum vzniku registrace, datum změny a pod 
který celní útvar osoba spadá. Tyto údaje jsou k dispozici i v případě osob, jejichž registrace již 
byla ukončena. 
Je třeba konstatovat, že dotčených subjektů údajů je poměrně málo, mezi aktivními 8, 
mezi subjekty s ukončenou registrací pak 169. 
V současné době je možné stáhnout celý registr v celku v podobě souboru Excel. 
Vzhledem k povaze databáze, jejímž cílem je zajistit dohledatelnost a kontrolovatelnost 
jednotlivých distributorů pohonných hmot, a vzhledem k tomu, že je již v současné době 
bez problému dostupná v podobě xlsx exportů, nedojde publikací těchto údajů v podobě 
otevřených dat k žádné kvalitativní změně ve zpracování osobních údajů. Zveřejnění v podobě 
otevřených dat tak nezakládá nové zpracování osobních údajů a nepředstavuje ani 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. Naopak, vzhledem k charakteru poskytovaných 
informací návrh přispívá k transparentnosti a možnosti veřejné kontroly. 

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

Článek I definuje rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 
o nové položky. 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 
Ministerstvem vnitra. V rámci veřejných konzultací, které se konaly dne 20. listopadu 2018 
na půdě Ministerstva vnitra, 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 
https://opendata.gov.cz/dokumenty:analýza-opendata-wishlist. Druhým zdrojem pro umístěné 
položky byla analýza provedená Ministerstvem vnitra, jejímž výsledkem byl seznam informací, 
které mohou být do nařízeny umístěny. Podrobnější analýza jednotlivých položek je součástí 
závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace. 

 
S ohledem na prováděné ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., které hovoří 

o zveřejňování informací obsažených v registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, 
které jsou na základě zákona každému přístupné, je zřejmé, že hovoří-li novelizované nařízení 
vlády i návrh jeho novely o informacích obsažených v příslušném registru, evidenci, seznamu 
či rejstříku, rozumí se tím pouze veřejně přístupné informace. Tato legislativně-technická 
konstrukce je v nařízení vlády č. 425/2016 Sb. obsažena od počátku a je nutno ji respektovat 
i v rámci předmětné novely. Pravidlo o zveřejňování toliko veřejně přístupných informací je 
determinující v případě rejstříku podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů, rejstříků podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích 
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, seznamu výzkumných 
organizací 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, evidence 
čerpacích a dobíjecích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006  Sb., o pohonných 
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a registru distributorů pohonných 
hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ty obsahují i veřejně 
nepřístupné informace, na které pochopitelně povinnost zveřejnění jako otevřená data 
nedopadá. Předmětný návrh však současně z veřejně přístupných údajů vyjímá některé, jejichž 
zveřejnění jako otevřená data by již mohlo být problematické (vizte závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace). Toto vynětí je však již potřeba stanovit explicitně. 

 
K čl. I bodu I 
 
 V položkách 1 a 2 seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data dochází 
k legislativně-technické změně, a to vzhledem k přijetí nových zákonů upravujících danou 
materii. Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy budou s účinností od 1. ledna 2021 
upraveni v zákoně č. 253/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
Nový zákon, který bude upravovat oblast soudních tlumočníků a soudních překladatelů, je 
v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně (po vrácení návrhu zákona Senátem). 
Nové seznamy v zásadě přebírají dosavadní úpravu seznamu znalců a tlumočníků podle zákona 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.  
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K čl. I bodu 2 
 
 Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v rejstříku politických stran a politických hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
Rejstřík politických stran a politických hnutí je podle § 9 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. veřejný 
seznam a je veden Ministerstvem vnitra. 
 
K čl. I bodu 3 
 
 Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Seznam je podle § 20f 
odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb. veden Ministerstvem průmyslu a obchodu a podle § 20f odst. 7 
téhož zákona jej Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje na svých internetových 
stránkách. 
 
K čl. I bodu 4 
 
 Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v 
 

- evidenci periodického tisku podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; evidenci vede podle § 7 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. 
Ministerstvo kultury, veřejnost evidence vyplývá z § 7 odst. 8 zákona č. 46/2000 Sb., 
 

- centrální evidenci sbírek muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; evidence je podle § 3 odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb. veřejně přístupný 
informační systém, který je podle § 3 odst. 1 téhož zákona veden Ministerstvem kultury. 

 
K čl. I bodu 5 
 
 Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v 
 

-  seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, o energetických specialistech splňujících 
podmínky pro výkon příslušné činnosti v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, 
elektronická adresa, obchodní firma a druh oprávnění a datum zápisu; seznam 
energetických specialistů vede podle § 10c odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a údaje ze seznamu jsou podle 10c odst. 2 téhož zákona veřejně 
přístupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, 

 
- seznamu poskytovatelů energetických služeb podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; seznam poskytovatelů energetických služeb je podle § 10f odst. 1 
zákona č. 406/2000 Sb. veřejný informační systém veřejné správy, jehož správcem je 
podle 10f odst. 2 téhož zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
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- rejstříku sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory podle 
§ 6b, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí 
podpory podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; rejstřík je podle 
§ 3e odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb. informačním systémem veřejné správy, jehož 
správcem je Národní sportovní agentura; rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců 
a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných 
v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 

- centrální evidenci sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; evidenci vede podle § 26 odst. 2 
zákona č. 117/2001 Sb. Ministerstvo vnitra a zároveň zpřístupňuje aktuální informace 
z evidence též na svých internetových stránkách, 
 

- evidenci knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; evidenci vede podle § 5 odst. 1 zákona č. 257/2001 Sb. 
Ministerstvo kultury jako veřejně přístupný informační systém, 
 

- rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku svazů církví 
a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle zákona 
č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou osobních údajů člena 
statutárního orgánu; rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, rejstřík 
svazů církví a náboženských společností a rejstřík evidovaných právnických osob jsou 
podle § 17 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. vedeny Ministerstvem kultury; rejstříky jsou 
veřejnými seznamy s výjimkou údajů o adrese místa pobytu nebo bydliště, o rodném 
čísle a o státním občanství cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle 
§ 11 odst. 4 písm. a) téhož zákona; Ministerstvo kultury zveřejňuje části rejstříků, 
které jsou veřejným seznamem, způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
K čl. I bodu 6 
 
 Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v 
 

- seznamu výzkumných organizací podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů; seznam výzkumných organizací je podle § 33a odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 
informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy; podle § 33a odst. 6 téhož zákona zveřejňuje údaje zapsané 
v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 

- seznamu vysílajících organizací podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších 
předpisů; seznam je podle § 6 odst. 4 zákona č. 198/2002 Sb. veden Ministerstvem 
vnitra a je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 

- seznamu vzdělávacích institucí, které mají platnou akreditaci podle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; seznam je veden podle § 35 odst. 1 písm. o) 
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zákona č. 312/2002 Sb. Ministerstvem vnitra a je zveřejňován ve Věstníku vlády 
pro orgány krajů a orgány obcí a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

K čl. I bodu 7 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v Národní soustavě povolání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Tvorbu a aktualizaci Národní soustavy povolání zabezpečuje podle § 6 
odst. 1 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí a zveřejňuje ji 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
K čl. I bodu 8 

 
Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 

obsažené v 
 

- seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; seznam učebnic a učebních 
textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. ve Věstníku 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

 
- rejstříku veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou místa trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místa pobytu na území České 
republiky ředitele nebo osoby pověřené řízením veřejné výzkumné instituce; rejstřík 
veřejných výzkumných institucí je podle § 6 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb. veřejný 
seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o veřejných výzkumných 
institucích a je veden Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, podle § 6 odst. 6 
údaje vedené v rejstříku zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30 
dnů od provedení zápisu v Obchodním věstníku, 
 

- seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků 
ze třetích zemí podle zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; seznam 
výzkumných organizací je podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb. veřejně přístupný, 
a to i prostřednictvím veřejné informační sítě, podle § 30b odst. 6 téhož zákona je veden 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

K čl. I bodu 9 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v 
 

- Národní soustavě kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů; Národní soustava kvalifikací je podle 
§ 6 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. vedena a zveřejňována státní příspěvkovou 
organizací zřízenou k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
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- evidenci čerpacích a dobíjecích stanic pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů; podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb. vede evidenci 
čerpacích a dobíjecích stanic Ministerstvo průmyslu a obchodu v elektronické podobě, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
seznam veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích stanic, který 
obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2 písm. c) a e) až g) zákona č. 311/2006 Sb., ostatní 
údaje z evidence čerpacích a dobíjecích stanic jsou neveřejné, 
 

- registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; registr distributorů pohonných hmot vede podle § 6p odst. 1 
zákona č. 311/2006 Sb. Generální ředitelství cel a zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup údaje podle § 6p odst. 2 téhož zákona. 
 

K čl. I bodu 10 
 

Do seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data se navrhuje zařadit informace 
obsažené v 

 
- seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných 

kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; seznam 
obsahující informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících 
důvěru spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách 
vytvářejících důvěru zveřejňuje podle § 13 odst. 3 zákona č. 297/2016 Sb. Ministerstvo 
vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 

- seznamu certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících 
důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou 
elektronickou pečetí vydané kvalifikované certifikáty nebo vydaná kvalifikovaná 
elektronická časová razítka podle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
seznam certifikátů zveřejňuje podle § 13 odst. 4 zákona č. 297/2016 Sb. Ministerstvo 
vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 

- evidenci udělených akreditací podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 
ve znění pozdějších předpisů; evidenci udělených akreditací a jejich změn vede 
podle § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2017 Sb. Ministerstvo vnitra a zveřejňuje ji 
na svých internetových stránkách. 

 
K čl. II – účinnost  
      
 Datum účinnosti je navrhováno tak, aby povinné subjekty měly dostatečné množství 
času na přípravu pro splnění nové povinnosti. V případě položek přílohy č. 1 a 2 je navrhována 
účinnost dnem 1. ledna 2021, a to vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 253/2019 Sb., 
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Rovněž zákon upravující oblast 
soudních tlumočníků a soudních překladatelů by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
 

V případě položky přílohy č. 16 (datová sada „Informace obsažené v rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku svazů církví a náboženských 
společností a rejstříku evidovaných právnických osob podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 
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zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů“) bylo 
po konzultaci s věcným gestorem zvoleno datum 1. ledna 2021 vzhledem k právě probíhající 
obměně informačních systémů, které databázi zajišťují.  

 
V případě položky č. 20 (datová sada „Informace obsažené v seznamu vzdělávacích 

institucí, které mají platnou akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“) je rovněž 
navrhováno datum účinnosti 1. ledna 2021 s ohledem na nutnou přípravu, která bude muset 
předcházet, aby povinný subjekt mohl datovou sadu zveřejňovat ve formátu odpovídajícímu 
otevřeným datům.   
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