
Otevřená data 
Jakub Klímek 

 
Ministerstvo vnitra 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

Fakulta informačních technologií ČVUT 



Cíl otevírání dat: 

 

Umožnit zpracovávání dat veřejné 

správy aplikacemi třetích stran 



Role: Programátor s nápadem, datový žurnalista 

Skvělá 

aplikace 

Zajímavá 

analýza 



Problém: Nevím, jaká data ve veřejné správě existují 

? 

? 

? 

Skvělá 

aplikace 



Problém: Přístup k datům (zejména) veřejné správy 

Skvělá 

aplikace 

DB 

DB 

DB 

??? 



Problém: Přístup k datům (zejména) veřejné správy 

Skvělá 

aplikace 

DB 

DB 

DB 



Problém: Nízká kvalita zpřístupněných dat 

Skvělá 

aplikace 

DB 

DB 

DB 

Nízká 

kvalita 



Problém: Nízká kvalita dat z více zdrojů 

Skvělá 

aplikace 



Role: Instituce chtějící publikovat svá data 



Problém: Instituce neví, jaká data má 

? 

? 

? Publikace 

dat 

? 

? 

? 



Problém: Instituce neví, jak je publikovat 

DB 

Publikace 

dat 

??? 



Problém: Když instituce ví, jak data publikovat... 

DB 

DB 

DB 



Problém: ...tak na to nemá lidi 

DB 

DB 

DB 



Otevřená data - koordinátorem je MV ČR 

https://data.gov.cz 

https://data.gov.cz


MV ČR provozuje Národní katalog otevřených dat 



Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

16 



Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

○ tedy na Webu 

17 
kisspng CC BY-SA 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

○ tedy na Webu 

● v otevřeném formátu 

○ tedy RDF, CSV, JSON, XML apod. 
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Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

○ tedy na Webu 

● v otevřeném formátu 

○ tedy RDF, CSV, JSON, XML apod. 

● v strojově čitelném formátu 

○ tedy žádné barevné Excely 
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Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

○ tedy na Webu 

● v otevřeném formátu 

○ tedy RDF, CSV, JSON, XML apod. 

● v strojově čitelném formátu 

○ tedy žádné barevné Excely 

● jejichž způsob ani účel následného využití 

není omezen 

○ tedy volné podmínky užití 

○ přinejhorším CC-BY 
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Otevřená data jsou... 

dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

● informace zveřejňované způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

○ tedy na Webu 

● v otevřeném formátu 

○ tedy RDF, CSV, JSON, XML apod. 

● v strojově čitelném formátu 

○ tedy žádné barevné Excely 

● jejichž způsob ani účel následného využití 

není omezen 

○ tedy volné užití, přinejhorším CC-BY 

● evidovány v Národním katalogu 

otevřených dat (NKOD) 21 



Problémy Národního katalogu otevřených dat 

● Chybí datové sady 

 

● Nekonzistentní, neúplná či chybná metadata 

 

● Chybí podmínky užití 

 

● Chybí chytřejší způsoby vyhledávání 



MV ČR a poskytovatelé dat hledají lidi. Požadavky: 

● Hledat data k otevření 

 

● Pořizovat k nim metadata 

dle standardů 

 

● Dělat pořádek v katalozích 



Otevřená data 
příležitost pro knihovníky? 

Jakub Klímek 

https://data.gov.cz 

https://data.gov.cz

