
Open data 

Open data jsou sv m zp sobem p evratem fungov n ve ejn  spr vy. V z jmu zvy ov n  kvality 

slu eb poskytovan ch ob an  zve ej uj ady voln sv  data. Kurz nab z  vhled do v hod a rizik 

open dat a uv d  jednoduch  n vod jak krok za krokem open data zav st na jak koli ad ve ejn

spr vy.  

C lem kurzu je vysv tlit astn k m podstatu open dat, jejich p nos pro spole nost, ale i mo n  rizika 

s nimi spojen . Nau it astn ky rozli ovat r zn  formy dat a open dat, pomoci astn k m osvojit si 

odbornou terminologii souvisej c  s problematikou open dat, p edat astn k m n vod, jak krok za 

krokem open data zav st na adu ve ejn  spr vy, poradit astn k m, kam (na koho) se obr tit s 

dost  o pomoc p i zav d n  open do praxe adu, p edat astn k m informace o u ite n ch zdroj ch 

informac  k t matu kurzu (souvisej c  legislativ , webov ch str nk ch a odborn  literatu e) a o ji

existuj c ch zaj mav ch aplikac ch open dat.  
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1 | Informace ke studiu 

 
Vzdìlávání v oblasti základních registrù a dal�ích kmenových projektù eGovernmentu, registraèní èíslo projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004

 

Tento kurz byl vytvoøen v rámci projektu financovaného z prostøedkù Evropského sociálního fondu ÈR, 
operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a je souèástí souboru deseti eLearningových kurzù: 

1. Pou�ití základních registrù  
2. Agendové informaèní systémy a Informaèní systémy veøejné správy  
3. Slu�by soukromoprávního sektoru  
4. Zabezpeèení pøístupu k datùm  
5. Zabezpeèení pøipojení AIS  
6. Programové období 2014 - 2020  

7. CzechPOINT@office  

8. Open data  

9. Datové schránky  
10. Doruèování datovými schránkami 

1.1 | Význam piktogram� 

V kurzu se budete setkávat s piktogramy, které vám usnadní orientaci v textu, upozorní vás na dùle�ité 
informace, právní pøedpisy, doporuèenou literaturu apod. Piktogramy jsou spoleèné pro v�echny kurzy, je 
tedy mo�né, �e s nìkterými z nich se v tomto kurzu nesetkáte. Pøesto je vhodné se pøed zahájením studia se 
v�emi seznámit. 
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1.2 | Definice pou�itých zkratek 

  

ZKRATKA VÝZNAM 

 PDF  Portable Document Format 

 CSV  Comma-separated values; hodnoty oddìlené èárkami 
 URL  Uniform Resource Locator 

 

2 | Teoretická !ást a legislativa 

2.1 | Úvod do problematiky 

Open data pøedstavují velmi specifický zpùsob zvý�ení kvality výkonu veøejné 
správy na úrovni transparentnosti a otevøenosti. Obvykle nevy�adují �ádné zmìny legislativy ani interního 
fungování státních úøadù a lze je zavést i bez nákupu jakýchkoli slu�eb èi nástrojù. 

Open data jsou pomìrnì mladou my�lenkou, která se dosud nejvìt�ího rozvoje doèkala v zemích, jako jsou 
Velká Británie, USA, Estonsko a napø. Keòa. Rozvoj open dat v posledních letech zaznamenávají také na�i 
sousedé, konkrétnì Nìmecko, Rakousko a Slovensko. Zejména v Nìmecku a Rakousku spolu zaèala mnohá 
mìsta soutì�it, kdo zveøejní data první a kdo jich zveøejní více. 

Samotná my�lenka open dat spoèívá na velmi prostém principu a je i velmi snadno realizovatelná. Jedná se 
v zásadì o pouhé zveøejnìní tabulek a databází, které jednotlivé úøady spravují volnì na internetu. Aby se 
pak tato data mohla oznaèovat za otevøená (open), staèí splnit nìkolik málo podmínek, které budou 
rozebrány dále.  
Jedná se tedy o to, �e vedle tradièního zveøejòování statistických roèenek jsou obèanùm poskytnuta 
originální zdrojová data a díky tomu si kdokoli mù�e vytvoøit, jakékoli statistiky, které jej napadnou. Nad 

takto otevøenými daty nakonec soukromé subjekty (firmy a nad�enci) vytváøí internetové a mobilní aplikace, 
které mohou kombinovat data rùzných úøadù a v pøívìtivé podobì je pøedkládají obèanùm. 

V ÈR se open data nacházejí zatím v zaèátcích, ale ji� se objevily první vla�tovky, které ke zveøejòování 
svých evidencí v podobì open dat pøistoupili. Iniciativnì se k my�lence pøihlásila Vláda v roce 2011, kdy 
pøistoupila k Partnerství pro otevøené vládnutí (Open Government Partnership) a zavázala se do konce roku 
2012 zveøejnit prvních 10 databází a do bøezna 2013 vytvoøit jednotný katalog otevøených dat. Z tìchto 
plánù bylo naplnìno pouze zveøejnìní databáze výsledkù voleb Èeským statistickým úøadem. Ke 

zveøejòování open dat se v�ak dobrovolnì pøihlásili jiní. Pøíkladem mohou být Èeská obchodní inspekce 
(kontroly, pokuty, zabavené zbo�í ad.) a Èeský telekomunikaèní úøad (ceny volání, seznam veøejných 
telefonù, personalistika, kontroly a pokuty). Ze samospráv se jako první pøihlásila v èervenci 2013 Opava. 

 



 

2.2 | Co jsou Open data 

 
Open data, nebo také Otevøená data, jsou definována jako volnì dostupná data bez omezení jejich dal�ího 
vyu�ití zveøejnìná ve strukturované, strojovì zpracovatelné podobì. 

Pro zjednodu�ení jsou otevøenými data ka�dá, která jsou: 

1. snadno dostupná (volnì pøístupná na internetu),  
2. úplná (nejedná se o výsledné statistiky, ale o data ze kterých statistiky vznikají),  
3. strukturovaná a strojovì èitelná (nejèastìji jako tabulka s nemìnnými sloupci nebo v jazyce XML),  

4. poskytnutá pod otevøenou licencí (umo�òují dal�í zpracování dat).  

Výhody otevøenosti dobøe vystihl ve své pøedná�ce na konferenci TED britský premiér David Cameron 
(dostupné na http://www.ted.com/talks/david_cameron i s èeskými titulky, 14 min.) 

Zveøejnit open data tedy vy�aduje pouze: 

· mít k dispozici data, která je mo�né zveøejnit,  
· vystavit je na webovou stránku úøadu v jejich úplné podobì,  
· napsat u dat, za jakých podmínek je mo�né jejich pou�ití (licenci) a  
· pøipojit alespoò základní popis tìchto dat.  

2.3 | Forma a kvalita open dat 

Open data jsou zveøejòována v rùzných stupních kvality, pøièem� èím kvalitnìj�í 
forma open dat je zvolena, tím ménì práce je zapotøebí pro u�ivatele dat, aby je mohli dále vyu�ít. Nejvy��í 
úrovní, na kterou je mo�né open data dostat je forma nazývaná Propojitelná otevøená data (Linked Open 
Data). 

Za propojitelná je mo�né open data pova�ovat v okam�iku, kdy má ka�dý záznam v datech obsa�ený svùj 
jednoznaèný identifikátor v podobì URL adresy (napø. 
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/sanction/68392 v pøípadì Sankce Èeské obchodní inspekce 
s ID èíslem 68392) pøièem� na této URL adrese jsou k dispozici data o tomto záznamu ve strojovì 
zpracovatelné podobì, která není urèena pro bì�né u�ivatele. Princip spoèívá v tom, �e formou 
hypertextových odkazù jsou propojena data rùzných úøadù z rùzných zemí. Ten kdo zveøejòuje data tak 
nemusí sám zveøejòovat èíselníky, které pou�ívá (tøeba NUTS spravovaný statistickým úøadem) nebo název 
a sídlo spoleènosti, jí� se záznam dotýká (staèí odkaz na IÈ v obchodním rejstøíku). V této podobì je 
u�ivatel dat (programátor aplikace) schopen snadno zjistit dal�í informace související, ani� by musel sám 
dohledávat, kdo a kde je zveøejnil. Jedná se tedy o stejný princip, jaký má souèasný web, kdy jsou webové 
stránky vzájemnì provázány sítí hypertextových odkazù. 



Forma propojitelných otevøených dat je sice nejvstøícnìj�í variantou vùèi mo�ným u�ivatelùm dat, ale 
zároveò je pro poskytovatele dat, tedy veøejnou správu, tou nejpracnìj�í a nejdra��í. To je dùvodem, proè 
v ÈR dosud �ádný úøad nepublikuje svá data jako propojitelná. Nicménì experimentálnì jsou do 
propojitelné podoby pøevádìna data na èeských vysokých �kolách (seznam dat, zpracovaných Karlovou 
Univerzitou, je dostupný na http://opendata.cz/cs/linked-data). 

Propojitelná otevøená data jsou nároèným úkolem, a proto je dobré nenechat se jejich slo�itostí zastra�it. 
Vhodné je pro první zveøejnìní dat pou�ít jednodu��í formu a na propojitelná se propracovat v prùbìhu let. 

2.4 | Strojov" zpracovatelný formát 

Kdy� se hovoøí o zveøejòování nebo publikaci dat, tak se tím myslí ulo�ení dat na internet, tak aby byla data 
volnì pøístupná. Data, která jsou zveøejòována, nemusí být jen ve formì open data. Forem, v jakých jsou 
data bì�nì zveøejòována, je celá øada. Z pohledu open dat je mù�eme rozdìlit napøíklad podle èlenìní pìti 
hvìzd. Toto èlenìní udìluje datùm 1 a� 5 hvìzd, pøièem� èím více hvìzd, tím lépe. 

 

 

Zdroj: http://5stardata.info 

  

Data ve formátech ze skupin s jednou a� tøemi hvìzdami jsou ji� bì�né i v ÈR. Na úrovni 5 hvìzd, tedy 
propojitelná data, není �ádný dataset zveøejòovaný èeskými úøady veøejné správy. Úroveò 4 hvìzd, tj. formát 
RDF/TTL nabízí k èervnu 2014 pouze Èeská obchodní inspekce. Obecnì platí, �e formát 1-3 zvládne bez 
zbyteèných nákladù zavést kdokoli. Formáty 4-5 ji� vy�adují spolupráci s odborníky na open data 
z akademické (napø. MFF UK a FIS V�E - http://opendata.cz), neziskové (napø. Fond Otakara Motejla - 

http://otevrenadata.cz) nebo soukromé sféry. 



2.4.1 | Jedna hv"zda 

Jedna hvìzda nále�í datùm v nestrukturované podobì. Tedy v PDF, v MS Word nebo jiném textovém 
editoru. Tyto formáty jsou vhodné pouze pro zpracování èlovìkem, tedy ètení. Automatické zpracování je 
prakticky vylouèeno. Pøesto�e by byla tato data zveøejnìna pod otevøenou licencí, není mo�né je oznaèit za 
open data, proto�e je není mo�né snadno znovu pou�ít. Mù�e jít ov�em o velmi u�iteèný doplnìk k open 
datùm. Pokud napøíklad úøad zveøejní open data o správních rozhodnutích, kde jsou uvedeny základní údaje, 
mù�e uvést odkaz na textový soubor s plným znìním rozhodnutí. 

  

2.4.2 | Dv" hv"zdy 

Dvì hvìzdy oznaèují data, která jsou nejen zveøejnìna pod otevøenou licencí, ale souèasnì jsou i ve strojovì 
zpracovatelném formátu jako je tabulka MS Excel. Na této úrovni je ji� mo�né zaèít hovoøit o open datech, 
pøesto�e podle nìkterých autorù lze oznaèovat za open data a� ty na úrovni tøí hvìzd. 

  

2.4.3 | T#i hv"zdy 

Tøi hvìzdy patøí datùm, která jsou na rozdíl od tìch se dvìma hvìzdami v otevøeném formátu. To znamená, 
�e jsou zcela nezávislé na výrobci konkrétního programového vybavení. Nejtypiètìj�ím pøíkladem je formát 
CSV, tedy �èistý� textový formát s hodnotami oddìlenými napø. støedníkem. Ulo�ení do formátu CSV 
podporují prakticky v�echny kanceláøské balíky (MS Office, Open Office), tudí� je pøechod ze dvou na tøi 
hvìzdy velice jednoduchý a nezabere více ne� pár minut, v závislosti na mno�ství dat. 

  

2.4.4 | $ty#i hv"zdy 

Ètyøi hvìzdy jsou oznaèením pro mezi krok k propojitelným datùm. Tento mezi krok spoèívá ve zveøejnìní 
ve formátu zalo�eném na znaèkovacím jazyce XML, nejèastìji RDF nebo TTL. Data v tomto formátu ji� 
mají vlastní URL adresu pro ka�dý záznam, aèkoli na této adrese nic není a v prostøedí webu neexistuje. 
Obdobnì jsou vyu�ity odkazy na jiná data. Napøíklad èíselník zveøejnìný ve vlastním datovém souboru 
(datasetu) s vlastní adresou nebo údaj o adrese zveøejnìný v Registru územní identifikace. Zde se místo 
uvedení kódu existujícího v jiném datasetu (napø. NUTS CZ0806) uvede URL adresa tohoto kódu, která je 
ve ètyøhvìzdièkovém souboru správce tohoto èíselníku (napø. http://data.czso.cz/resource/NUTS/CZ0806). 

2.4.5 | P"t hv"zd 

Pìt hvìzd patøí formì propojitelných otevøených dat. Jedná o podobu, kdy na konkrétní webové adrese jsou 
informace o jednotlivých záznamech dat. Pøi vyu�ití vizualizaèního nástroje mù�e webová stránka 
zobrazovat napøíklad takto vypadající záznam o pokutì: 

Attributes Values   

rdf:type coicz:Sanction Typ dat 

skos:notation 68392 ID pokuty 

dcterms:valid 2013-05-25(xsd:date) 

Datum 

právní 

moci 

coicz:paragraf §11 Za 



§ 5a poru�ení 

paragrafù 

coicz:zakon Zák. 634/1992 

Za 

poru�ení 

zákona 

s:result 
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/sanction/68392/price-

specification  

Odkaz na 

vý�i 

pokuty 

void:inDataset Sankce ÈOI 

Odkaz na 

dataset 

pod který 

nále�í 

is s:result of 
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/check-

action/221212100029901  

Odkaz na 

související 

kontrolu 

2.5 | P�ínosy Open dat 

Vzhledem k tomu, �e jednou z vlastností open dat je strojová zpracovatelnost, bývá obvyklé, �e pro èlovìka 
je práce s open daty nepohodlná. To je pøirozené, proto�e cílovou skupinou open dat nejsou koneèní 
u�ivatelé z øad bì�ných obèanù, ale spí�e technicky zdatné osoby. U�ití open dat lze rozdìlit do dvou 
hlavních skupin: 

· datová �urnalistika a  
· webové a mobilní aplikace.  

Vzhledem k malému mno�ství open dat v ÈR je o nì velký zájem mezi jejich u�ivateli. 
I pøes tento zájem je tøeba poèítat, �e po zveøejnìní nových open dat mù�e trvat jeden a� dva roky, ne� 
budou skuteènì vyu�ita. Je tøeba poèítat s tím, �e si potenciální u�ivatelé musí v�imnout novì dostupných 
dat, musí se ujistit, �e budou dostupná dlouhodobì, pak vymyslet co v�e by rádi s daty udìlali a pak 

naprogramovat v�e potøebné. Èím �ádanìj�í data, tím døíve budou vyu�ita. Napøíklad o výsledky voleb nebo 
jízdní øády je enormní zájem, naopak personální statistiky mohou le�et ladem del�í dobu, ne� je zveøejní i 
jiné úøady aby je bylo s èím srovnávat. 

Datová �urnalistika je dynamicky se rozvíjející obor, kde v dostupných datech hledají novináøi a jiní nové 
závislosti a zajímavé informace, na jejich� hledání nemá úøad èas. V souèasnosti nejaktivnìj�í datovou 
�urnalistiku v ÈR má na svìdomí redakce iHned.cz. Jejich výstupy jsou dostupné na adrese 
http://data.blog.ihned.cz/ 

Webové a mobilní aplikace vytváøí soukromé subjekty, které vidí mo�nost zisku napøíklad na reklamì nebo 
na prodeji mobilních aplikací anebo neziskové subjekty v rámci akademické èinnosti nebo z prostého 
nad�ení pro vìc. V obou pøípadech ale platí, �e dokud nejsou data k dispozici, nemù�e �ádná aplikace 
vzniknout, a proto musí být proces zveøejnìní open dat odstartován na stranì veøejné správy. 

Z pohledu úøadu mohou open data pøinést pokles poètu dotazù dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
pøístupu k informacím, a dotazù od novináøù, kteøí si budou moci rychleji v�e dohledat sami. 

Z pohledu ekonomiky se jedná o vznik nových pracovních míst a nárùst HDP a tím vy��í odvod daní. 
Konkrétní èísla jsou dostupná zatím jen ze zahranièí: 



· Pøínos do britské ekonomiky byl ji� v roce 2010 vyèíslen na 2 miliardy liber roènì a v roce 2011 u� 
mìlo jít o 16 miliard liber.  

· Zveøejnìní dat o mìstské hromadné dopravì v Londýnì vedlo ke vzniku 500 projektù a tím 5 tisících 
pracovních míst.  

· Potenciál roèního obratu nad open daty v celé Evropské unii se odhaduje na 3 500 000 000 000 Kè 
(3,5 bilionu).  

2.6 | Související legislativa 

V Èeské republice nejsou k èervnu 2014 open data v legislativì nijak zakotvena, ale zároveò 
nejsou ani omezena s výjimkou chránìných informací (bezpeènost, osobní údaje apod.) Nicménì pøipravuje 
se implementace Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/ES, kterou se mìní Smìrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném pou�ití informací veøejného sektoru. 

Implementace se pravdìpodobnì bude provádìt skrze novelu zákona o informaèních systémech veøejné 
správy a zákona o svobodném pøístupu k informacím. Pøíprava tìchto novel je v dobì psaní tohoto 
dokumentu v zaèátcích a tak není jasné, zda budou open data pro nìkteré oblasti ulo�ena jako povinnost 
nebo zùstanou zcela dobrovolná. Zároveò se také diskutuje odklad pøípadných povinností pro samosprávy a� 
o dva roky. Jistým je nyní pouze to, �e bude vymezen pojem open data (mo�ná v pøekladu otevøená data) 
a bude zøízen státní katalog open dat. 

Diskutována je také mo�nost, �e èerpání nìkterých dotací bude podmínìno zveøejnìním open dat. 

Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném pou�ití informací veøejného sektoru ve 
znìní pozdìj�í úpravy Smìrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/37/ES. Konsolidované znìní je 
dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0098-

20130717&qid=1401533406548&from=CS  

· Zákon èíslo 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù  
· Zákon èíslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
· Zákon èíslo 365/2000 Sb., o informaèních systémech veøejné správy  
· Zákon èíslo 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím  

3 | Praktická �ást 

3.1 | Aplikace 

Pokud se veøejná správa rozhodne, �e nebude sama investovat peníze do vlastního 
vývoje aplikací, ale radìji zveøejní open data a poèká, co s nimi kdo udìlá, tak sice nemá �ádnou kontrolu 
nad tím co a za jak dlouho vznikne, ale zato v�e vznikne zdarma a v konkurenèním prostøedí. Platí toti�, �e 
nejsme schopni domyslet, jakými zpùsoby by bylo mo�né data prezentovat veøejnosti. Konkurenèní prvek 
vede k tomu, �e v�ichni, kteøí nad daty postaví nìjakou aplikaci, jsou závislí na náv�tìvnosti a tak 



motivovaní své slu�by stále zlep�ovat, jinak se kdykoli mù�e objevit nìkdo jiný, kdo stejná data vyu�ije 
zajímavìj�ím zpùsobem. 

Ji� nyní je k dispozici celá øada aplikací, které vznikly èasto i pøes pøeká�ky, které pùvodci dat vytvoøili, 
kdy� data neposkytli jako open data. Pøíklady zajímavých aplikací jsou napøíklad: 

· Rozklikávací rozpoèet � kde lze snadno zjistit kam plynou peníze ze státního rozpoètu  
· Rozpoèet obce � kde jsou k dispozici informace o hospodaøení obcí  
· V�echny zakázky � s pøehledem veøejných zakázek na jednom místì  
· Mapa kriminality � s pøehledem o zji�tìných trestných èinech v rùzných regionech  
· Výsledky kontrol � kde jsou k dispozici informace o kontrolách a pokutách (zatím jen ÈOI)  

V zahranièí vznikly aplikace jako: 

· V USA mobilní aplikace s pøehledem jak hlasují jednotliví kongresmani nebo mapa vztahù mezi 
politiky a podnikateli  

· Ve Vídni mobilní aplikace s mapou veøejných záchodkù  
· V Británii aplikace pro výbìr vhodné lokality, kde si koupit dùm dle desítek statistik  

· A mnohé dal�í aplikace vznikají mimo jiné i v rámci soutì�e Spoleènì otevíráme data, do jeho� 
prvního roèníku 2013 se pøihlásilo 25 aplikací.  

3.2 | Zp!sob zavedení do praxe 

 
Pokud se rozhodnete zveøejnit nìkteré své databáze a evidence jako open data, je to mo�né uèinit s pracností 
jedné osoby v rozsahu 20-30 hodin. Staèí následovat tyto kroky, které vás provedou procesem zveøejnìní 
open dat: 

1. Pøíprava zveøejnìní:  
a. Výbìr data vhodných ke zveøejnìní  
b. Pro vybraná data zhodnocení, zda jejich zveøejnìní není v rozporu s ochranou osobních údajù  
c. Pøíprava a výbìr licence (pravidel pou�ití)  

  

2. Zveøejnìní dat  
a. Volba vhodného formátu dat  
b. Export dat  

c. Popis dat (metadata)  

d. Katalogizace  

  

3. Provoz a rozvoj  

a. Pravidelné vystavování aktuálních dat  
b. Úprava dat dle námìtù od u�ivatelù  
c. Zvy�ování kvality dat 

 



3.2.1 | Výb"r dat 

Zcela první krok pro zveøejnìní open dat musí být v�dy výbìr dat, která lze zveøejnit. Je 
zapotøebí zmapovat, jaké evidence a databáze máte k dispozici a jste schopni je bez zbyteèných nákladù 
pøevést do podoby open dat. Takovým zbyteèným nákladem je napøíklad situace, kdy data nejsou evidována 
ve strukturované podobì, ale tøeba v mnoha PDF dokumentech ulo�ených ve spisové slu�bì. V takové 
situaci, ale nemù�e s daty pracovat ani sám úøad a je tedy ke zvá�ení, zda nezavést evidenci takových dat. 
Zbyteèným nákladem ale zcela jistì není pøípad, kdy data obsahují velké mno�ství chyb nebo data ze dvou 
souvisejících evidencí spolu nekorespondují nebo si dokonce odporují. Tehdy je nutné pøistoupit k �èi�tìní� 
dat jejich opravami bez ohledu na to, zda nakonec budou zveøejnìna nebo ne, proto�e databáze plná chyb je 
zcela bezcenná i pro interní fungování úøadu. 

Jakmile zmapujete v�echny mo�né zdroje dat a údaje, které obsahují, nastává okam�ik rozhodnutí, která data 
zveøejnit. V první øadì musí jít o data v jednotné strukturované podobì, tedy nejlépe v tabulce nebo 
podobném formátu. V pøípadì dat, která nevznikají z èinnosti úøadu, ale jsou pøijímána od soukromých 
subjektù, je nutné zohlednit vliv práva du�evního vlastnictví. Tedy, zda nejsou data autorským dílem (prosté 
èíselné údaje jím nejsou) a pokud jsou, tak zdali má úøad oprávnìní tato data volnì zveøejnit. 

Nesmí být opomenuta ani ochrana osobních údajù rozebraná dále. 

Výstupem tohoto prvního kroku by mìl být seznam dat, která je úøad schopen zveøejnit. 

3.2.2 | Ochrana osobních údaj! 

V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù nesmí být na internetu 
zveøejnìny �ádné osobní údaje s výjimkou pøípadù, kdy je toto zveøejnìní dùle�itým veøejným zájmem. 
Veøejný zájem je v tomto pøípadì pøíli� neurèitým pojmem, který mù�e být vykládán v�elijak. Stanovisko 
Úøadu pro ochranu osobních údajù (ÚOOÚ), který je oprávnìn zveøejnìní osobních údajù pokutovat a� do 
vý�e 10 mil. Kè, lze za veøejný zájem pova�ovat informace o ohro�ení zdraví a �ivota. Nicménì je sporné, 
zda by takovýto výklad obstál u soudu. 

Za osobní údaj pova�uje ÚOOÚ jakoukoli kombinaci údajù, které mohou vést k jednoznaèné identifikaci 
konkrétní osoby. To znamená, �e mezi osobní údaje se øadí také: 

Informace o platech zubaøù dle okresù, proto�e mù�e existovat okres, ve kterém je jediný zubaø a tím by byl 
jednoznaènì identifikovatelný.  

· Osobním údajem mù�e být pøekvapivì i IÈ podnikající fyzické osoby (�ivnostníka), proto�e k IÈ je 
mo�né dohledat konkrétního obèana, který podniká na své jméno.  

· Informace o osobách s uvedením jejich pohlaví, vìku a obce trvalého bydli�tì, proto�e z tìchto údajù 
mù�e být v men�ích obcích identifikovatelná jediná osoba.  

Jakmile je k osobnímu údaji uvedena informace, která mù�e pøedstavovat zásah do soukromí, není mo�né 
takové informace zveøejnit. Samotné uvedení vìkové struktury obyvatelstva obce zásahem do soukromí 
není. To znamená, �e je mo�né uvést, �e v obci �ije jedna �ena ve vìku 57 let. Ale ji� je poru�ením ochrany 
osobních údajù informace, �e v této obci trpí 100 % �en ve vìku 57 let rakovinou. V pøípadì �ivnostníkù je 
v poøádku zveøejnit seznam podnikatelù v obci, ale ji� mù�e být pova�ováno za zásah do soukromí dle 



stanoviska ÚOOÚ, pokud se zveøejnìní, kteøí �ivnostníci dostali pokutu za okrádání zákazníkù. Výjimku z 
ochrany osobních údajù má specifická legislativa. Tedy pokud jiný zákon výslovnì uvádí, �e je údaje mo�né 
zveøejnit, má tato úprava pøednost pøed zákonem o ochranì osobních údajù. 

Mo�ným pohledem na posouzení, zda je mo�né data zveøejnit, je optika skrze zákon 106/1999 Sb., 
o svobodném pøístupu k informacím. Tento zákon umo�òuje komukoli po�ádat o poskytnutí informací a dat, 
které má úøad k dispozici. Úøad pak musí posoudit, zda je mo�né po�adované informace poskytnout a to 
i z pohledu ochrany osobních údajù. Je tedy mo�né posoudit data i podle toho, zda jsou ji� nyní volnì 
poskytována na základì �ádostí dle zákona 106/1999. 

V pøípadì, �e si sami nedoká�ete s jistotou odpovìdìt na otázku, zda je mo�né data zveøejnit nebo spadají 
pod ochranu osobních údajù, je nejlep�í obrátit se pøímo na ÚOOÚ s �ádostí o vydání stanoviska k va�im 
konkrétním datùm. Stanovisko sice není závazné, ale není pravdìpodobné, �e by ÚOOÚ pokutoval jednání, 
které sám schválil. V �ádosti o stanovisko uveïte, jak by z dat mohlo být dovozeno, o jakou konkrétní 
osobu se jedná a jaké v�echny údaje hodláte zveøejnit a nejlépe i jaký je veøejný zájem pro zveøejnìní tìchto 
údajù. �ádost také musí obsahovat po�adavek na jednoznaèné schválení, zda je mo�né uvedená data 
poskytovat pau�álnì pro v�echny mo�né záznamy, které mohou být obsa�eny. 

V pøípadì, �e data spadají pod ochranu osobních údajù, je tøeba z nich osobní údaje vypustit, tedy tzv. 
anonymizovat. To se dá provést neuvedením tìch specifických údajù, které umo�òují jednoznaènou 
identifikaci osoby. Tedy neuvádìt obec ale jen okres nebo neuvádìt okres, ale jen kraj nebo neuvádìt IÈ 
fyzických osob. 

3.2.3 | Licence 

Jednou z hlavních souèástí open dat je jejich poskytnutí pod otevøenou licencí. 
Dùvodem je, �e èeská legislativa neumo�òuje vzdání se práv k dílu. Proto je tøeba specifikovat za jakých 
podmínek je mo�né s datasety pracovat a vyu�ívat je. 

Licence by mìla umo�nit: 

· kopírovat a dále �íøit data,  
· vyu�ívat data v jiných dílech a  
· vyu�ívat data pro komerèní úèely.  

Ze standardizovaných licencí se jako nejvhodnìj�í pro èeské podmínky pova�uje: 

· Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (ODC PDDL) v plném znìní na 
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/  

· a novì také Creative Commons od verze 4.0, která by mìla být v èeském znìní dostupná od záøí 
2014 na http://www.creativecommons.cz/  

Nevýhodou této licence PDDL je, �e je v plném znìní dlouhá na 6 stran a není oficiálnì dostupná v èeském 
jazyce. Licence CC 4.0 pak dosud není ve finální èeské verzi zatím dostupná. Zøejmì z tìchto dùvodù se 
úøady, které ji� open data publikují, pøiklonily k vlastní licenci. Do�lo zde k jisté neformální standardizaci 
licence, pùvodnì pou�ité Èeským statistickým úøadem. ÈOI i ÈTÚ si pak licenci mírnì uzpùsobili svým 
podmínkám, ale v obecné podobì staèí jako otevøenou licenci pou�ít takovéto znìní podmínek u�ití uvedené 
na webových stránkách: 

�Data zveøejnìná na webových stránkách poskytovatele, smí u�ivatel: 



· �íøit � kopírovat, distribuovat a sdìlovat veøejnosti,  

· u�ívat a citovat,  

· u�ívat komerènì,  

a to pøi dodr�ení následujících podmínek: 

· jako zdroj dat musí být uveden poskytovatel (nikoli v�ak takovým zpùsobem, aby vznikl dojem, �e 

poskytovatel podporuje u�ivatele dat nebo zpùsob, jakým jsou open data vyu�ita),  

· open data poskytovatele mohou být pou�ita pouze takovým zpùsobem, který nijak nemìní nebo 

neupravuje jejich význam/smysl.  

U�ivatel dále bere na vìdomí, �e: 

· v pøípadì dal�ího �íøení open dat poskytovatele je u�ivatel povinen uvést znìní tìchto podmínek u�ití, 

nejlépe pøímým odkazem na tuto webovou stránku,  

· tyto podmínky u�ití neplatí pro dokumenty, na nì� se vztahují práva du�evního vlastnictví tøetích 

stran,  

· poskytovatel neodpovídá za pøípadné �kody vzniklé dal�ím u�itím a zpracováním open dat, jako� i za 

�kody zpùsobené pøípadnými chybami, které by open data mohla obsahovat,  

· poskytovatel si vyhrazuje právo z provozních, odborných èi jiných dùvodù doèasnì omezit pøístup 

k zveøejòovaným datùm, a to i bez pøedchozího upozornìní.�  

3.2.4 | Výb"r formátu 

V otázce formátu dat, nebo jinak øeèeno, toho jak budou data zveøejnìna, je tøeba vyøe�it nìkolik otázek: 

1. Jaký datový formát? 

Aby bylo mo�né data oznaèovat za open data, je tøeba, aby byla v rozsahu 3-5 hvìzd. S ohledem na potøebu 
hlub�ích znalostí pro publikování data o 4 nebo 5 hvìzdách se nedoporuèuje zaèínat rovnou na této úrovni. 
Proto je pro prvotní zveøejnìní open dat nejlep�í poskytovat je ve formátu CSV. Toho je mo�no dosáhnout 
ulo�ením dat napø. do formátu excelové tabulky a z ní Ulo�it jako� formát CSV. Pokud je to mo�né, je 
vhodné doplnit ka�dý záznam (øádek) o jeho unikátní identifikátor. 

2. V kolika souborech data zveøejnit? 

Pokut zveøejòujete jednu excelovou tabulku, pravdìpodobnì staèí ji zveøejnit jen jako jeden soubor. Pokud 
ale budete zveøejòovat data z databáze je pravdìpodobné, �e bude nejlep�ím zpùsobem zveøejnìní nìkolika 
souborù, které se budou na sebe navzájem odvolávat. Podobnì mù�e být v samostatném souboru ulo�en 
èíselník, který je pou�ívaný v datech ulo�ených v dal�ím souboru. 

3. Jakým zpùsobem aktualizovat data? 

Dle povahy dat je mo�né data aktualizovat trojím zpùsobem: 

a. Jeden soubor � pøi ka�dé aktualizaci je smazán pùvodní soubor a nahrazen novým, který 
obsahuje pùvodní i nová data. Tato varianta je vhodná zejména v pøípadech, kdy mù�e 
docházet ke zmìnám ve starých datech.  

b. Pro ka�dé období samostatných soubor � pøi ka�dé aktualizaci je zveøejnìn nový soubor s 
daty za období navazující na to, které ji� zveøejnìno je. Napø. pokud jsou data zveøejòována 
jednou roènì, tak pro ka�dý rok budou data v samostatném souboru, který ale bude mít 
stejnou strukturu, jako ten pøedchozí.  

c. On-line pøístup k datùm � pou�ije se v pøípadech, kdy k tomu existují technické prostøedky 
anebo je povaha dat taková, �e se mìní velice èasto. Vy�aduje vytvoøit podmínky pro pøístup 



do databáze skrze aplikaèní rozhraní prostøednictvím sítì internet, co� vy�aduje investièní 
náklady a je vhodné jen pro úzký výbìr dat.  

4. Jak èasto aktualizovat data? 

Frekvence aktualizací dat je zcela na rozhodnutí jejich poskytovatele. Zvolená frekvence by mìla 
zohledòovat to, jaký je zájem o nejnovìj�í data a jak èastou jsou tato data ve zdrojovém systému mìnìna 
a doplòována. 

 

5. Jak stará data je�tì zveøejòovat? 

Z pohledu u�ivatelù data je �ádoucí, aby byla dostupná data za co nejdel�í èasové období. V pøípadì, kdy 
jsou v datech obsa�eny i osobní údaje, musí být zohlednìno �právo na zapomenutí�, jinak øeèeno po deseti 
letech u� by nemìly být úøadem poskytovány informace o ménì záva�ných prohøe�cích konkrétní osoby. 

3.2.5 | Export dat 

Konkrétní zpùsob exportu dat je zcela závislý na systému, z nìj� mají být data exportována. Pro samotné 
zveøejnìní bývá obvykle zapotøebí pøipravit postupy èi skripty pro pøevod dat do podoby vhodné pro 
zveøejnìní. Jedná se napøíklad o nástroje pro pøevod dat do správného formátu, anonymizaci nebo jiné 
úpravy dat. V pøípadì, �e systém umo�òuje exportovat data do formátu .xls (starý MS Excel), je také nutné 
mít na pamìti, �e omezení tohoto formátu je jen na 65.536 øádkù a pro export vìt�ího mno�ství dat je proto 
nezbytné pou�ít jiný formát vèetnì nového MS Excel s pøíponou .xlsx. 

3.2.6 | Popis dat 

Open data jsou v základní podobì zveøejòována v datových souborech, napø. v excelových tabulkách a CSV. 
Tyto soubory se nazývají datasety nebo také datové sady, èi datové mno�iny. Aby bylo mo�né open data 
vyu�ívat i lidmi, kteøí nejsou odborníky v odvìtví èinnosti úøadu, je nezbytné popsat datasety, aby bylo 
zøejmé, èemu se vìnují a co obsahují. 

Informace o datasetu by mìly obsahovat minimálnì: 

· název datasetu,  
· datum poslední aktualizace,  
· periodicitu (frekvenci) aktualizace,  

· popis, jaká data jsou v datasetu obsa�ena,  
· rozklíèování, jakou informaci obsahují jednotlivé sloupce datasetu (vhodné umístit jako sta�itelný 

soubor, na který je mo�né se odkazovat),  
· název poskytovatele a pùvodce (autora) datasetu,  
· kontakt pro pøípadné dotazy,  
· odkaz na podmínky u�ití (licenci).  

Èím podrobnìji a pøesnìji je dataset popsán, tím snaz�í je práce s ním a pøedejde se tak chybné interpretaci 
dat nebo doplòujícím dotazùm.  

3.2.7 | Katalogizace 

Proto�e jsou data zveøejnìna na webu jejich poskytovatele, bylo by pro u�ivatele dat velmi nároèné hledat, 
kde jsou open data dostupná, zvlá�tì pokud ani neví, která instituce je za sbìr takových dat zodpovìdná. 
Z toho dùvodu existují Katalogy dat. Katalogù existuje ve svìtì velké mno�ství a vìt�ina si mezi sebou 
vzájemnì vymìòuje informace, tak�e pøidáním záznamu do jednoho katalogu se záznam èasem objeví 
i v ostatních. 



Katalog dat obvykle shroma�ïuje informace o adrese, kde jsou ke sta�ení open data, co tato data obsahují, 
jak èasto jsou aktualizována, kdo je spravuje a øadu dal�ích informací o datech. Oficiální státní katalog 
otevøených dat veøejné správy ÈR by mohl být spu�tìn ji� od zaèátku roku 2015, ale jeho spu�tìní bude 
pravdìpodobnì navázáno na chystané legislativní zmìny, co� mù�e termín spu�tìní odsunout. Prozatím je 
k dispozici napøíklad experimentální katalog na adrese http://cz.ckan.net/ 

Plánovaný státní katalog open data by mìl být provozován na portálu veøejné správy gov.cz a vkládání 
nových záznamù a úprava existujících by mìla být provádìna skrze datové schránky (obdobnì jako je tomu 
u popisù �ivotních situací). Za ka�dý záznam by mìl být zodpovìdný ten úøad, který jej zalo�il a ten bude 
moci záznam v katalogu upravovat, pøièem� díky zaslání aktualizace prostøednictvím datových schránek 
potvrdí, �e je skuteènì oprávnìn záznam upravovat. 

3.2.8 | Aktualizace dat 

Provoz open data v zásadì vy�aduje jen udr�ovat data stále dostupná na webových stránkách a pravidelnì je 
aktualizovat. Zpùsob aktualizace dat se odvíjí od zpùsobu zvoleného v bodì 2a) odstavec 3. Dle nastavených 
procedur se jen provede export dat za zvolené období a data se zveøejní na webových stránkách. Adekvátnì 
aktualizaci je tøeba také upravit záznam o datech v katalogu dat. Zejména pøi aktualizaci dat pøírùstkovým 
zpùsobem (nové období je v samostatném souboru) je tøeba do katalogu pøidat novou adresu, na které se 
soubor nachází. 

3.2.9 | Úpravy dat 

Ze strany obèanù a u�ivatelù dat se mohou vracet pøipomínky k datùm, které jsou 
velmi cenným zdrojem podnìtù pro opravy a zlep�ování dat. Pøipomínky mohou míøit na chyby v datech 
nebo jejich formátu, co� umo�ní opravit zdrojová data nebo upravit zpùsob exportu dat. 

Scházet se mohou také �ádosti o roz�íøení dat o dal�í údaje nebo rovnou o dal�í datové soubory. Je na místì 
analyzovat, zda úøad tato data má k dispozici, jestli existuje objektivní dùvod, proè je nelze zveøejnit 
a pokud pøeká�ky nejsou, tak pro nový dataset provést kroky 1 a 2. 

V pøípadì jakýchkoli úprav existujících datasetù je nezbytné informovat o zmìnách, proto�e úpravy mohou 
zpùsobit problémy u�ivatelùm dat, kteøí na nich mají nastaveny automatické skripty, které je zpracovávají. 

3.2.10 | Zvy�ování úrovn! dataset" 

Zvy�ování úrovnì datových souborù do formátu s vy��ím poètem hvìzd mù�e být 
nároèným úkolem. 

Pøechod ze dvou na tøi hvìzdy lze provést snadno ulo�ením tabulky do formátu CSV. 



Pøechod ze tøí hvìzd (CSV) na ètyøi (RDF) ji� vy�aduje vymyslet a pou�ít URL adresy nejlépe v podobì 
standardù a vyu�ití specializovaných nástrojù na pøevod do formátu RDF. Aby formát respektoval uznávané 
standardy, je vhodné spolupracovat na pøevodu dat do RDF s odporníky na open data z akademické (napø. 
MFF UK a FIS V�E - http://opendata.cz), neziskové (napø. Fond Otakara Motejla - http://otevrenadata.cz) 

nebo soukromé sféry. Pro usnadnìní pøevodù dat je napøíklad v rámci evropského projektu COMSODE 
vytváøen nástroj Open Data Node. Mimo to, ale ji� nyní existuje na trhu øada komerèních i bezplatných 
nástrojù pro pøevod dat do formátu RDF. 

Pøechod ze ètyø na pìt hvìzd pak vy�aduje provoz vlastního web serveru, na kterém bude ka�dý záznam 
dostupný na vlastní URL adrese. Zde pøi pou�ití dal�ích nástrojù mù�e být rozli�ováno, zda k datùm 
pøistupuje aplikace nebo u�ivatel a podle toho vrátí buï u�ivatelský pøívìtivìj�í podobu dat nebo data v èistì 
strojovém formátu. Provozování propojitelných dat také vy�aduje vyu�ívání specializovaných nástrojù a je 
vhodné spolupracovat na pøechodu s odporníky. 

4 | Doporu#ená literatura 

 

· Metodika publikace otevøených dat veøejné správy ÈR - http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-

pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf  

· Fond Otakara Motejla - http://www.otevrenadata.cz/ a http://www.nasstat.cz/  

· OTEVØENÁ DATA, PØÍLE�ITOST PRO ÈESKOU REPUBLIKU - 

http://www.nasstat.cz/res/data/003406.pdf 

5  | Souhrn 

Open data jsou data zveøejnìná na internetu ve strojovì zpracovatelném formátu, pod 
otevøenou licencí. Aby byla data dobøe dohledatelná, mìla by být zaznamenána v jednotném katalogu, který 
je pro ÈR pøipravován. 

Open data mohou mít rùznou úroveò, ale pro zaèátek se doporuèuje zveøejnit data ve formátu CSV, který 
odpovídá tøem hvìzdám z pìti. Zveøejnìní dat v takové podobì lze zvládnout velmi rychle a snadno za 
zhruba 20-30 hodin práce. Ekonomické pøínosy zveøejnìní dat se dostaví se zpo�dìním a� v dobì, kdy 
zaènou být data vyu�ívána, ale pak pøínosy mnohanásobnì pøevý�í náklady na zveøejnìní a údr�bu dat. 

Cílem zveøejnìní open dat je umo�nit jejich opakované pou�ití napøíklad pro datovou �urnalistiku nebo 
vznik webových a mobilních aplikací, které ji� poskytují nové slu�by obèanùm a zvy�ují transparentnost 
fungování veøejné správy. Vznikající aplikace nestojí veøejnou správu zcela nic a vzájemnì si konkurují, co� 
vede ke zlep�ování slu�eb poskytovaných obèanùm. 

Pro zveøejnìní open dat staèí: 

1. vybrat data vhodná pro zveøejnìní,  
2. která nejsou chránìna zvlá�tním zákonem,  
3. uvést u dat, �e jsou poskytovány pro dal�í u�ití vèetnì komerèního,  
4. poskytnout data ve vhodném formátu (pro zaèátek nejlépe CSV),  
5. pøipravit si postupy a skripty pro export dat,  
6. zveøejnit srozumitelný popis dat,  



7. zaznamenat data do katalogu dat, aby je bylo mo�né snáze najít,  
8. pravidelnì data aktualizovat,  
9. déle je zlep�ovat a roz�iøovat a  
10. èasem zvá�it i zvy�ování úrovnì poskytování dat.  

Momentálnì v ÈR pùsobí nìkolik subjektù, které nabízí bezplatnou pomoc se zveøejòováním open dat, 
k nim� se øadí: 

· Fond Otakara Motejla,  

· Iniciativa opendata.cz sdru�ující pracovníky vysokých �kol  
· a dal�í.  

Pøesto�e èeská legislativa v roce 2014 open data pøímo nepodporuje, zároveò jim ani nebrání 
a v pøipravovaná implementaci evropské smìrnice mo�ná pro nìkteré informace formu open data dokonce 

naøídí. 

  



TEST 

1.1 | Co musí umo�nit otev�ená licence? 

· Povolit komerèní i nekomerèní pou�ití   
· Citovat jen se souhlasem úøadu, který data zveøejnil   
· Povolit sta�ení dat a� po podpisu memoranda s Ministerstvem vnitra   

1.2 | Co m"�e být pova�ováno za osobní údaj? 

· Cokoli co identifikuje konkrétní právnickou osobu (spoleènost)   
· Cokoli co identifikuje konkrétní orgán veøejné moci   
· Cokoli co identifikuje konkrétní fyzickou osobu   

1.3 | Co není výsledkem open dat? 

· Datová �urnalistika   
· Mobilní a webové aplikace   
· Zru�ení tiskového oddìlení   

1.4 | Co open data nemohou p�inést? 

· Pøíjem do rozpoètu z licencí na open data   
· Vy��í informovanost obèanù   
· Podporu národní ekonomiky   

1.5 | Data na úrovni dvou hv!zd bývají zpravidla ve form!: 

· Textového editoru   
· Tabulky MS Excel   

· Èistého textového formátu CSV   

1.6 | Jaká data mohou být zve�ejn!na jako open data? 

· V�e o co po�ádají novináøi   
· V�e co mù�eme poskytnout v odpovìdi na �ádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k 

informacím   
· V�e co máme na úøadì v tabulkových souborech   

1.7 | Jaká data není mo�né zve�ejnit bez anonymizace? 

· Souhrnný poèet obyvatel jednotlivých územních celkù   
· Hrubé mìsíèní pøíjmy jednotlivých domácností s adresami   
· Data o pøíjmech a výdajích rozpoètu úøadu   

1.8 | Jaký formát dat je z pohledu open dat nejlep�í? 

· CSV � data oddìlená støedníky   
· PDF � naskenované tabulky   
· RDF � data v jazyce XML s URL adresou pro ka�dý záznam   

1.9 | Jaký krok zve�ejn!ní open dat musí být první? 

· Zápis do národního katalogu open dat   

· Analýza jaká data zveøejnit   
· Popis dat   



1.10 | Jaký nástroj pom"�e zájemc"m o data k jejich nalezení? 

· Katalog open dat   

· Anonymizace dat   

· Napsání licence na míru   

1.11 | Jaký zákon musí být v�dy zohledn!n p�i analýze, zda data zve�ejnit? 

· Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu   
· Zákon 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele   
· Zákon 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù   

1.12 | Ve kterém roce p�istoupila vláda k Partnerství pro otev�ené vládnutí? 

· 2009   

· 2011   

· 2013   

1.13 | Za propojitelná lze open data ozna#it v okam�iku, kdy: 

· jsou zcela nezávislá na výrobci konkrétního programového vybavení   
· jsou ve�kerá data zveøejnìna pod otevøenou licencí, ale souèasnì jsou i ve strojovì zpracovatelném formátu   
· má ka�dý záznam v datech obsa�ený svùj jednoznaèný identifikátor v podobì URL adresy   

  


