Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne ……………… 2016
o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data
Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění zákona č. …/2016 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Seznam informací podle § 4b odst. 2 zákona zveřejňovaných jako otevřená data je
stanoven v příloze k tomuto nařízení.
§2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Ministr vnitra:
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Příloha k nařízení vlády č. …/2016 Sb.
Seznam informací podle § 4b odst. 2 zákona zveřejňovaných jako otevřená data
1. Údaje obsažené v evidenci
č. 234/2014 Sb., o státní službě;

obsazovaných

služebních

míst

podle

zákona

2. Údaje obsažené v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv);
3. Údaje obsažené v obchodním rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob;
4. Údaje obsažené v insolvenčním rejstříku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
5. Údaje obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
6. Účetní záznamy vedené v centrálním systému účetních informací státu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
7. Účetní závěrky organizačních složek státu zveřejňované podle § 21a odst. 5 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
8. Informace o dotacích a návratných finančních výpomocích zveřejňované podle § 18a
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla);
9. Informace o právnických a fyzických osobách zapsaných ve veřejném rejstříku
v České republice zveřejňované podle § 7 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob;
10. Údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob,
právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou
schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů;
11. Údaje obsažené registru práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech;
12. Údaje obsažené v živnostenském rejstříku podle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);
13. Údaje obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
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