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V. 
      

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 

Název návrhu: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo vnitra 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 7. 2020/1. 1. 2021 

2. Cíl návrhu  
Cílem je stanovit v příloze nařízení vlády č. 425/2016 Sb. nové položky seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
Náklady na publikaci informací zveřejňovaných povinně jako otevřená data a jejich zaevidování 
do národního katalogu otevřených dat. 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 
Zlepšení vyhledávání a přístupnosti otevřených dat veřejného sektoru. 
Potenciál pro vznik nových služeb a ekonomický růst. 
Maximální zjednodušení opakovaného užívání dat veřejného sektoru pro tvorbu komerčních 
i nekomerčních služeb. 
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
      
3.4 Sociální dopady: Ne 
      
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
      

      
1. Důvod předložení a cíle 
      
1.1 Název  
      

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu 
informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 
      
1.2 Definice problému 
      

Ustanovení § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost povinných subjektů zveřejňovat jako otevřená 
data informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, 
seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému přístupné a které lze využít 
při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům 
anebo při veřejné kontrole povinných subjektů. Seznam těchto povinně zveřejňovaných 
informací je určen nařízením vlády, k jehož vydání je dle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
zmocněna. 

Připravovaný návrh novely nařízení vlády č. 425/2016 Sb. stanoví povinnost poskytovat 
vybrané informace jako otevřená data. Předmětné informace, které mají být zveřejněny 
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jako otevřená data, přítomné v této novele vzešly z analýzy provedené předkladatelem návrhu 
a z návrhů odborné i laické veřejnosti, které byly sesbírány prostřednictvím průběžných 
veřejných konzultací. Obecně veřejnost spatřuje problém ve stále nedostatečném pokrytí 
různých oblastí činností veřejné správy publikovanými otevřenými daty. Tato novela je 
tak přímou reakcí na požadavky veřejnosti. 

Připravovaný návrh novely nařízení vlády č. 425/2016 Sb. je dalším krokem 
v naplňování cílového stavu poskytovat veškerá relevantní data veřejné správy jako otevřená 
data. Na základě proběhlých veřejných konzultací zavádí režim poskytování dat v podobě 
otevřených dat v oblastech činností veřejné správy, které doposud nebyly nařízením dotčeny. 
      
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
      

V § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., je zakotveno zmocnění vlády stanovit nařízením 
seznam informací povinně poskytovaných jako otevřená data. Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., 
které dané ustanovení provádí, již prošlo jednou novelou a v současné době obsahuje ve své 
příloze 24 položek informací povinně poskytovaných jako otevřená data. Veřejné konzultace 
prováděné od nabytí platnosti nařízení ukázaly, že existuje zájem na zařazení dalších položek 
do tohoto seznamu. 

V oblasti práva EU dochází k novému akcentu na opětovné užití informací veřejného 
sektoru v podobě nedávno ukončeného legislativního procesu týkajícího se nové právní úpravy 
této problematiky. Přijatá směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 
20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru 
(přepracované znění) vstoupila v platnost 16. 7. 2019 (dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie). Původní směrnice 2003/98/ES se zrušuje s účinkem ode dne 
17. července 2021. 

Navrhovaná právní úprava tak zcela následuje uvedenou linii evropského práva. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
 Dotčenými subjekty jsou subjekty v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., které mají 
povinnost poskytovat informace uvedené v navrhovaném nařízení vlády. Konkrétně se jedná 
o Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Národní sportovní agenturu 
a Generální ředitelství cel. 
 
1.5 Popis cílového stavu  
 
 Cílem je rozšířit přílohu nařízení vlády č. 425/2016 Sb., která uvádí seznam informací 
povinně zveřejňovaných jako otevřená data podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o nové 
položky, a tím zvýšit množství informací poskytovaných jako otevřená data, a umožnit 
tak efektivnější nakládání s informacemi veřejného sektoru. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Navrhované zveřejňované informace jsou již povinně zveřejňované informace  
dle zvláštních právních předpisů a návrh nařízení vlády pouze nově upravuje formu tohoto 
zveřejnění. Vzhledem k tomu jsou vyhodnocována rizika, která vznikají toliko novou formou 
zveřejňování daných informací. Posuzována byla následující rizika: 
 

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



3 
 

R1. Zveřejnění dat v rozporu se zákonem; 
R2. Porušení ochrany obchodního tajemství; 
R3. Porušení ochrany osobních údajů; 
R4. Zveřejnění nevhodných dat či informací; 
R5. Dezinterpretace dat; 
R6. Absence konzumentů dat; 
R7.  Překrývání dat; 
R8. Ohrožení bezpečnosti státu /majetku /osob. 
 

Rizika povinně zveřejňovaných informací ve formě otevřených dat uvádí následující 
tabulka kvalitativním vyhodnocením přínosů na škále 0 - 3 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko). 
Jen datové sady bez výše uvedených rizik byly přidány do seznamu povinně zveřejňovaných 
informací.  

 
Informace/Rizika R

1 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v seznamu subjektů mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v seznamu poskytovatelů energetických služeb 
podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v 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., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Informace obsažené v centrální evidenci sbírek podle zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci knihoven podle zákona  
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v Národní soustavě povolání podle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v seznamu výzkumných organizací schválených 
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zákona 
č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v registru distributorů pohonných hmot 
podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Informace obsažené v evidenci udělených akreditací podle zákona 
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších 
předpisů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

      
Za ochranu osobních údajů vedených nebo spravovaných v registrech, evidencích, 

seznamech nebo rejstřících je primárně odpovědný povinný subjekt, a to jak při primárním 
zveřejnění údaje, tak i při zveřejnění údaje ve formě otevřených dat. Koncept otevřených dat 
představuje nový způsob zveřejnění, nikoliv nový obsah zveřejňovaných informací. Ohrožení 
osobních údajů způsobené určitými technickými chybami při zveřejňování údajů je nutné 
eliminovat v rámci technického provedení věci samé. 

Doporučené postupy pro ochranu datových sad při jejich publikaci jsou součástí 
metodik zveřejněných na Portálu otevřených dat (https://data.gov.cz) v sekci „Poskytovatelé 
dat“.  

Povinný subjekt není a nemůže být odpovědný za další zpracování osobních údajů, které 
poskytl, třetími osobami.  

U datových sad obsahujících osobní údaje bylo provedeno hodnocení dopadů 
zpracování osobních údajů při zveřejnění daných informací. Hodnocen byl rozdíl 
mezi současným způsobem poskytování informací s osobními údaji a cílovým stavem v podobě 
poskytování ve formě otevřených dat. 
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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 MPO 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“. 
 
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, rejstříku svazů církví 
a náboženských společností a rejstříku evidovaných právnických osob obsahuje 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. 
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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 nebo osob pověřených 
řízením veřejné výzkumné instituce v rozsahu jméno, příjmení, akademické tituly, adresa 
trvalého pobytu a datum jmenování případně datum pověření řízením. Uvedené jsou rovněž 
údaje bývalých ředitelů nebo 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“. 
 
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. 
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2. Návrh variant řešení 
 

Varianty spočívají v konkrétním výběru informací, které budou uvedeny v příloze 
k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 
data. 

Varianta 0 - ponechat původní stav, kdy datové sady, které by měly být podle návrhu 
poskytnuty povinně jako otevřená data, jsou poskytovány jinými způsoby, nebo jsou 
poskytovány jako otevřená data na základě diskrece jejich poskytovatele. 

           
Varianta 1 - Tato varianta rozšiřuje stávající seznam zveřejňovaných informací o nové 

položky popsané níže, a to na základě porovnání předpokládaných přínosů zveřejnění a nákladů 
nezbytných na jejich zveřejnění v podobě otevřených dat. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Na publikaci otevřených dat se veřejná správa již připravuje a podílí řadu let, a tím vznikla 
a jsou již provozována řešení, která výrazně snižují náklady publikace a katalogizace 
otevřených dat pro povinné subjekty. Jedná se o následující implementovaná řešení: 
 

1. Infrastruktura pro publikaci otevřených dat je již vytvořena. Národní katalog otevřených 
dat (NKOD), který umožňuje katalogizovat jednotlivé datové sady nebo registrovat 
lokální katalogy otevřených dat, ze kterých jsou následně automatizovaně (bez nutnosti 
lidského zásahu) načítány katalogizační záznamy do NKOD. 

2. Doporučení a návody pro poskytovatele otevřených dat jsou zveřejněny na Portálu 
otevřených dat (https://data.gov.cz) v sekci „Pro poskytovatele“. Mimo jiné jsou zde 
zdokumentovány popisy činností a návody pro povinné subjekty, kterými bude opět 
významně snížena pracnost přípravy, publikace a katalogizace otevřených dat. 

3. Znalostní podpora poskytovaná Ministerstvem vnitra povinným subjektům a všem 
orgánům veřejné správy poskytujícím otevřená data ve formě školení, workshopů 
a individuálních konzultací. 

 
Informace zahrnuté do rozšíření seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data byly 
zvoleny tak, aby v sobě obsahovaly velký potenciál přínosů a současně neznamenaly vysoké 
náklady na jejich publikaci. To je zajištěno díky tomu, že pro informace již existuje primární 
povinnost jejich poskytování povinnými subjekty a tyto informace jsou vedeny v informačních 
systémech veřejné správy ve strukturované podobě, a je tedy možné připravit jejich 
automatizovaný opakovatelný export ze systému do podoby otevřených dat. 
 
3.2 Náklady 
 
Odhady dopadu na státní rozpočet jsou uvedeny pro jednotlivé informace uvedené v návrhu 
nařízení vlády. Dopady jsou rozděleny do následujících kategorií: 

● nulové dopady (0) – bez dopadu na státní rozpočet – jedná se o případy, kdy subjekt již 
daná data zveřejňuje jako otevřená data 

● nízké náklady (*) – dopad max. 21.106 Kč (resp. ve výši do dvou člověkodnů pracnosti) 
– jedná se o případy, kdy subjekt eviduje daná data ve strukturované podobě v databázi, 
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ale nedisponuje těmito daty v otevřené a strojově čitelné podobě. V těchto případech je 
nutno provést analytické, návrhové, programátorské a testovací práce na zajištění 
exportu dat z databáze do otevřené a strojově čitelné podoby, zajistit zveřejnění těchto 
dat a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat 

● střední náklady (**) – dopad max. 211.060 Kč (resp. ve výši do dvaceti člověkodnů 
pracnosti) – jedná se o případy, kdy subjekt eviduje daná data ve strukturované podobě 
v databázi, ale nedisponuje těmito daty v otevřené a strojově čitelné podobě. V těchto 
případech je nutno provést analytické, návrhové, programátorské a testovací práce 
na zajištění exportu dat z databáze do otevřené a strojově čitelné podoby, zajistit 
zveřejnění těchto dat a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat 

● vysoké náklady (***) – dopad nad 211.060 Kč (resp. ve výši nad dvacet člověkodnů 
pracnosti) – jedná se o případy, kdy subjekt data neeviduje v žádné strukturované 
databázi a je tak nutno vytvořit zcela nový systém evidence daných dat – taková položka 
se v seznamu nevyskytuje 

Pozn.: Cena člověkodnu je odhadnuta ve výši 10 553 Kč jako průměrná cena člověkodnu práce 
analytiků, architektů, programátorů a testerů (tj. rolí potřebných pro publikaci otevřených dat) 
vycházející z analýzy „Přehled obvyklých cen ICT prací“ zpracované kol. autorů z Vysoké 
školy ekonomické v Praze a zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra 
(https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-obvyklych-cen-ict-praci.aspx). Jde o odhad pro případ, 
kdy je nutno zveřejnění informací v podobě otevřených dat řešit zásahem dodavatele ISVS, 
ve kterém jsou informace vedeny ve strukturované podobě. Jiné informace než ty vedené 
ve strukturované podobě v ISVS nejsou v navrhovaném rozšíření seznamu přítomny. 
V případě, že povinný subjekt disponuje vlastními ICT pracovníky, kteří jsou schopni publikaci 
zajistit, je cena nižší. 

Subjekt Poskytované informace Vyhodnocení dopadu 

Ministerstvo vnitra 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 

* - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je již exportován do strojově 
čitelné podoby pro jiné účely. Tuto 
podobu je možné zveřejnit. Je tedy 
nutno zajistit zveřejnění 
a katalogizaci v Národním katalogu 
otevřených dat. Veřejné rozhraní je 
dostupné na adrese 
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-
politickych-stran/. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Informace obsažené v seznamu subjektů 
mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů 

* -  jedná se o krátký seznam 
subjektů, který je již dostupný 
na interentových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
(https://www.mpo.cz/cz/ochrana-
spotrebitele/mimosoudni-reseni-
spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-
subjektu-mimosoudniho-reseni-
spotrebitelskych-sporu--171389/). 
Je nutné jej převést do souboru 
v otevřeném a strojově čitelném 
formátu, zveřejnit a katalogizovat 
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v Národním katalogu otevřených 
dat. V tomto případě se jedná 
o tak triviální datovou sadu, 
že pracnost je velmi nízká. 

Ministerstvo kultury 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 

** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva kultury 
(https://www.mkcr.cz/databaze-
periodickeho-tisku-pro-verejnost-
978.html). Je nutno zajistit převod 
do otevřeného a strojově čitelného 
formátu, zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo kultury 
 
 

Informace obsažené v 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 

** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva kultury 
(http://www.cesonline.cz/arl-
ces/cs/index/). Je nutno zajistit 
převod do otevřeného a strojově 
čitelného formátu, zveřejnit 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

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. 

** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
(https://www.mpo-
enex.cz/experti/ExpertList.aspx). Je 
nutno zajistit převod do otevřeného 
a strojově čitelného formátu, 
zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Informace obsažené v seznamu 
poskytovatelů energetických služeb 
podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

* - datová sada je vedena v tabulce 
(excel exportovaný do PDF - 
https://www.mpo.cz/assets/cz/energ
etika/energeticka-
ucinnost/energeticke-
sluzby/2018/9/Seznam-
poskytovatelu-energetickych-
sluzeb_2018_09.pdf). Tuto tabulku 
je nutno exportovat do otevřeného 
a strojově čitelného formátu (stejná 

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

https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticke-sluzby/2018/9/Seznam-poskytovatelu-energetickych-sluzeb_2018_09.pdf


11 
 

pracnost jako již prováděný export 
do PDF), zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Národní sportovní 
agentura 

Informace obsažené v 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., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů 

* - datová sada je vedena 
ve strukturované databází a její 
obsah je dostupný i v podobě CSV 
souborů - 
https://rejstriksportu.msmt.cz/. Tyto 
CSV soubory je nutno katalogizovat 
jako jednotlivé otevřené datové sady 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené v centrální evidenci 
sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

* - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je již exportován do strojově 
čitelné podoby pro jiné účely. Tuto 
podobu je možné zveřejnit. Je tedy 
nutno zajistit zveřejnění 
a katalogizaci v Národním katalogu 
otevřených dat. Veřejné rozhraní je 
dostupné na adrese 
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-
verejnych-sbirek/). 

Ministerstvo kultury Informace obsažené v evidenci knihoven 
podle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

* - datová sada je dostupná v podobě 
Excel souboru ke stažení - 
https://www.mkcr.cz/evidence-
knihoven-adresar-knihoven-
evidovanych-ministerstvem-
kultury-a-souvisejici-informace-
341.html. Je nutno soubor převést 
do formátu CSV a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo kultury 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 

 ** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva kultury 
(http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
). Je nutno zajistit převod 
do otevřeného a strojově čitelného 
formátu, zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 
      

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

https://rejstriksportu.msmt.cz/
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
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Ministerstvo školství 
mládeže 
a tělovýchovy 

Informace obsažené v 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 

** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(http://www.msmt.cz/vyzkum-a-
vyvoj-2/vyzkumne-organizace). Je 
nutno zajistit převod do otevřeného 
a strojově čitelného formátu, 
zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené v 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 

** - datová sada je vedena 
v dokumentové podobě 
a zveřejňována ve formátu PDF 
(https://www.mvcr.cz/clanek/sezna
m-akreditovanych-projektu.aspx). 
Je nutno změnit evidenci 
na tabulkovou a zajistit export 
tabulkové evidence do formátu 
CSV. Dále potom datovou sadu 
katalogizovat v Národním katalogu 
otevřených dat. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

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 

* - datová sada je dostupná v podobě 
Excel souboru ke stažení - 
https://www.mvcr.cz/webpm/clane
k/vzdelavani-v-usc-akreditace-
vzdelavacich-instituci-a-
programu.aspx. Je nutno soubor 
převést do formátu CSV 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 
      

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Informace obsažené v Národní soustavě 
povolání podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

* - datová sada je dostupná 
prostřednictvím webové aplikace 
i v podobě CSV exportů. Je nutné 
zajistit CSV export kompletního 
obsahu databáze. Je nutné opravit 
chyby v CSV exportu (exportovaný 
formát nesplňuje požadavky 
na CSV formát). 

Ministerstvo školství 
mládeže 
a tělovýchovy 

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 

* - datová sada je dostupná v podobě 
Excel souborů ke stažení - 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/sko
lstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-
ucebnic-2013 . Je nutno převést tyto 
soubory do formátu CSV 

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

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013
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a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo školství 
mládeže 
a tělovýchovy 

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 

** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(http://rvvi.msmt.cz/select.php). Je 
nutno zajistit převod do otevřeného 
a strojově čitelného formátu, 
zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo školství 
mládeže 
a tělovýchovy 

Informace obsažené v seznamu 
výzkumných organizací schválených 
pro přijímání výzkumných pracovníků 
ze třetích zemí podle zákona 
č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

* - datová sada je dostupná v podobě 
strukturované HTML tabulky - 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-
vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-
organizaci-schvalenych-pro-
prijimani . Je nutno ji převést 
do formátu CSV a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat.  

Ministerstvo školství 
mládeže 
a tělovýchovy 

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 

 ** - datová sada je vedena 
ve strukturované databázi a její 
obsah je dostupný prostřednictvím 
aplikace na internetových stránkách 
Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy 
(https://www.narodnikvalifikace.cz/
). Je nutno zajistit převod 
do otevřeného a strojově čitelného 
formátu, zveřejnit a katalogizovat 
v Národním katalogu otevřených 
dat. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Informace obsažené v evidenci 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 

* - datová sada je dostupná v podobě 
PDF souboru, který obsahuje 
strukturovanou tabulku - 
https://www.mpo.cz/cz/energetika/s
tatistika/statistika-cerpacich-stanic-
pohonnych-hmot/seznam-
verejnych-cerpacich-stanic-
pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--
2019--246694/. Tu je nutno 
exportovat do formátu CSV 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

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

http://rvvi.msmt.cz/select.php
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani
https://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot/seznam-verejnych-cerpacich-stanic-pohonnych-hmot-_-stav-k-6--6--2019--246694/
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Generální ředitelství 
cel 

Informace obsažené v registru 
distributorů pohonných hmot podle 
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

** - datová sada je evidována 
ve strukturované databázi 
a je dostupné veřejné vyhledávací 
rozhraní - 
https://www.celnisprava.cz/cz/aplik
ace/Stranky/SpdInternet.aspx. 
Ze systému je nutno připravit 
exporty do formátu CSV 
a ty katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo vnitra 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 

* - datová sada je dostupná 
na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra- 
https://www.mvcr.cz/clanek/sezna
m-kvalifikovanych-poskytovatelu-
sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-
poskytovanych-kvalifikovanych-
sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx 
v podobě strukturované HTML 
tabulky. Tuto tabulku je nutno 
převést do formátu CSV 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat.  

Ministerstvo vnitra Informace obsažené v 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 

* - datová sada je dostupná 
na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra- 
https://www.mvcr.cz/clanek/sezna
m-certifikatu-na-jejichz-zaklade-
kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-
vytvarejicich-duveru-podepisuji-
zarucenym-elektronickym-
podpisem-nebo-peceti-zarucenou-
el-peceti-vydane-kvalifikovane-
certifikaty-nebo-vydana-
kvalifikovana-el-casova-
razitka.aspx v podobě strukturované 
HTML tabulky. Tuto tabulku je 
nutno převést do formátu CSV 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

Ministerstvo vnitra Informace obsažené v evidenci 
udělených akreditací podle zákona 
č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci, ve znění pozdějších předpisů 

* - datová sada je dostupná 
na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra- 
https://www.mvcr.cz/clanek/prehle
d-udelenych-akreditaci.aspx 
v podobě strukturované HTML 
tabulky. Tuto tabulku je nutno 
převést do formátu CSV 
a katalogizovat v Národním 
katalogu otevřených dat. 

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

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-certifikatu-na-jejichz-zaklade-kvalifikovani-poskytovatele-sluzeb-vytvarejicich-duveru-podepisuji-zarucenym-elektronickym-podpisem-nebo-peceti-zarucenou-el-peceti-vydane-kvalifikovane-certifikaty-nebo-vydana-kvalifikovana-el-casova-razitka.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
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3.3 Přínosy 
 

Nejprve je nutno poznamenat, že přínosy otevřených dat jsou všude tam, kdy daná 
otevřená data najdou nějaké využití odbornou veřejností, která díky jejich dostupnosti vytvoří 
nové služby dostupné široké veřejnosti. Zveřejnění každé z navrhovaných informací 
jako otevřená data tedy v tomto smyslu přínosy přináší, neboť každá položka navrhovaného 
rozšíření seznamu vzešla z odborné analýzy, nebo byla navržena odbornou veřejností, která též 
uvedla plánované využití zveřejněných otevřených dat. 
 

Dále je obecně přínos otevřených dat v tom, že každý dotčený subjekt a datová sada 
bude vyjmuta z uzamčení v daném informačním systému či seznamu v podobě dokumentu. 
To má přínos i pro samotný dotčený subjekt. Je nutno si uvědomit, že pokud je 
ve zdůvodnění nákladů výše popsáno, že daná datová sada je vedena v informačním systému, 
ale je dostupná pouze v podobě proprietárního výpisu, nebo je vedena v seznamu v podobě 
dokumentu, dotčený subjekt ani nikdo jiný nemůže s daty pracovat jinak, než si je přečíst. 
To výrazně snižuje hodnotu dat. Odemčení těchto dat umožní i samotnému subjektu pracovat 
s daty efektivněji, a hodnota dat tak bude zvýšena. 
 

Pro účely legislativního procesu však bylo provedeno i expertní hodnocení přínosů 
zveřejňování informací jako otevřená data nově zahrnutých do seznamu. Bylo provedeno 
dle stejné metodiky jako hodnocení přínosů zveřejňování informací zahrnutých do seznamu 
ve stávajícím znění nařízení. Byly tedy hodnoceny následující přínosy: 
 
P1 - Posílení transparentnosti - lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů 
veřejného sektoru, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám; 
 
P2 - Podpora ekonomického růstu - zveřejněním informací veřejného sektoru jako zdroje pro 
nové inovace, služby, produkty a podnikatelských příležitostí. Výsledkem může být 
hospodářský a ekonomický růst; 
 
P3 - Zlepšení služeb veřejného sektoru a zlepšení kvality života - veřejný sektor skrze 
otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích, a tím vytváří větší důvěru 
mezi občanem a svými orgány; 
 
P4 - Podpora opětovného použití dat - strojová čitelnost, dostupnost metadat a právní 
otevřenost dat zajišťují větší znovuvyužitelnost dat veřejného sektoru. Díky tomu je jednodušší 
vyvíjet aplikace a služby postavené na otevřených datech, 
 
P5 - Zlepšení vnímání veřejného sektoru veřejností - díky otevřeným datům jsou orgány 
veřejného sektoru otevřenější a transparentnější, což zlepšuje reputaci poskytovatele dat; 
 
P6 - Zlepšení procesů a dat veřejného sektoru, zlepšení komunikace a spolupráce 
veřejného sektoru - publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci 
mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru. Publikace otevřených dat může nahradit někdy 
zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými orgány veřejného sektoru; 
 
P7 - Zamezení chyb vzniklých při práci s daty - dostupnost dat ve strojově čitelném formátu 
minimalizuje potřebu manuálně přepisovat data z dokumentů do jiných systémů  
a celkově se sníží chybovost; 
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P8 - Snížení počtu dotazů dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. - zveřejněním otevřených dat  
se může snížit počet žádostí o poskytnutí informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb.; 
 
P9 - Pořádek ve vlastních datech - analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu 
veřejného sektoru uspořádat svá vlastní data, a optimalizovat tak vlastní interní procesy; 
 
P10 - Zvýšení hodnoty dat - strojová čitelnost a otevřenost dat spolu s metadaty přidávají 
datům novou hodnotu, která může být ještě více rozvinuta v kontextu otevřených propojených 
dat. 

Přínosy povinně zveřejňovaných informací ve formě otevřených dat uvádí následující 
tabulka kvalitativním vyhodnocením přínosů na škále 0 - 3 (čím vyšší číslo, tím vyšší přínos).  
Níže uvedení přínosy byly vyhodnocení skupinou odborníků v oblasti otevřených dat.  

Informace/Přínosy 
P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

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 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 

Informace obsažené v seznamu subjektů mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

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 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 

Informace obsažené v 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 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 

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 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v seznamu poskytovatelů energetických 
služeb podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v 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., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 

Informace obsažené v centrální evidenci sbírek podle zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 0 1 2 1 1 0 1 2 0 3 
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Informace obsažené v evidenci knihoven podle zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 1 1 2 2 2 2 2 1 3 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, s výjimkou 
osobních údajů člena statutárního orgánu 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 

Informace obsažené v 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 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v 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 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

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 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v Národní soustavě povolání podle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1 2 2 3 1 2 2 0 3 2 

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 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

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 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v seznamu výzkumných organizací 
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 
zemí podle zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

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 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
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o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů 

Informace obsažené v evidenci 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 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

Informace obsažené v registru distributorů pohonných hmot 
podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

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 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Informace obsažené v 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 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Informace obsažené v evidenci udělených akreditací podle 
zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění 
pozdějších předpisů 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Varianta 0 předpokládá současný stav, kdy nařízení vlády č. 425/2016 Sb. obsahuje 24 
položek informací poskytovaných povinně jako otevřená data.  

      
Varianta 1 předpokládá, že seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená 

data bude rozšířen a povinné subjekty budou muset své vybrané datové sady poskytovat 
v podobě otevřených dat. Potřeba rozšíření vydání seznamu významných datových sad 
v podobě nařízení vlády vzešla z analýzy možných informací, které mohou být poskytovány 
jako otevřená data, z konzultací s dotčenými subjekty, a z veřejných konzultací, během kterých 
se laická i odborná veřejnost mohla vyjádřit o tom, o jaká data má zájem. 

      
Varianta 1 zavádí přímou povinnost publikovat všechny datové sady popsané výše, 

které znamenají náklady maximálně ve výši 3.018.158 Kč. Nízké náklady (*) budou pokryty 
v rámci stávajících kapacit dotčených subjektů. Střední náklady (**) budou pokryty rozpočty 
dotčených subjektů na správu a rozvoj příslušných informačních systémů.  

      
4. Stanovení pořadí variant řešení a výběr nejvhodnějšího řešení 
      

Vzhledem k efektivitě působení a funkčnosti předložených variant řešení 
se jako optimální jeví následující pořadí variant.    
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1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Návrh implementace doporučeného řešení: 
 
Krok  Předmět  Termín  
1. 
 

Vydání nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 
Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 

12/2019 

2. Účinnost přijaté právní úpravy  07/2020 
3. Dokončení publikace datových sad ze seznamu informací povinně 

zveřejňovaných jako otevřená data 
07/2020 

4. Přezkum činnosti  07/2021 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Posuzováním, zda navrhované řešení je účinné a splňuje stanovené cíle, se bude zabývat 
Ministerstvo vnitra, které bude primárně vyhodnocovat publikaci otevřených dat  
ze seznamu v příloze k nařízení vlády podle vytvořené Metodiky publikace a katalogizace 
otevřených dat dostupné na http://opendata.gov.cz/. Hodnocení bude sledovat následující 
měřítka a indikátory:  
 

Měřítko  Indikátor  Termín měření  Související cíle  
Počet 
publikovanýc
h 
datových sad 

Počet datových sad 
publikovaných ve formátu 
otevřených dat je roven  
nebo větší než je počet 
datových sad uvedených  
v nařízení vlády 

07/2021 Vytvořit standardy 
pro otevřená data, 
které umožní složkám 
veřejného sektoru 
zajistit, že jejich 
otevřená data splňují 
výše uvedené 
podmínky. 

Kvalita 
publikovanýc
h 
datových sad 

Publikované informace 
zveřejňované povinně  
jako otevřená data splňují 
podmínky otevřených dat 

07/2021 Vytvořit standardy  
pro otevřená data, 
které umožní složkám 
veřejného sektoru 
zajistit, že jejich 
otevřená data splňují 
výše uvedené 
podmínky. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
 V průběhu hodnocení dopadů regulace bylo téma konzultováno formou veřejných 
konzultací dne 20. 11. 2018 na Ministerstvu vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21) 
a následně s příslušnými institucemi: Česká obchodní inspekce (4. 4.), Ministerstvo kultury (18. 
4.), Kancelář Poslanecké sněmovny, Ministerstvo práce a sociálních prací (29. 5.) a se zástupci 
akademické obce a neziskového sektoru. Zbývající dotčené subjekty možnost konzultace 
nevyužili.  
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● Standardy propojitelných dat http://www.w3.org/standards/semanticweb/data 
● Final Report, Study to support the review of Directive 2003/98/EC on the re-use of 

public sector information 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51491 [cit. 2019-06-03] 

● Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data 
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