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Práce se zaměřuje na fenomén publikování otevřených dat, což jsou strukturované informace
shromážděné veřejnou správou, které jsou zveřejňovány ve formě, která umožňuje jejich další
využití ze strany obyvatelstva a soukromého sektoru. V úvodní části práce jsou shrnuty přínosy
otevírání dat a principy vysvětlující, jak by otevřená data měla vypadat. Dále práce nabízí srovnání
nejznámějších indexů, které ve světě měří využívání otevřených dat publikovaných veřejnou
správou dle jednotlivých států.
V druhé části práce je představeno srovnání situace ve vybraných státech světa se zaměřením
na identifikaci relevantní právní úpravy a subjektů, které jsou povinny otevřená data poskytovat.
Mimo jiné je i představena právní úprava Evropské unie v dané oblasti, která ovlivňuje právní
prostředí ve vybraných státech.
Open data: Benefits, evaluation tools, basic regulatory information and subjects obligated to
provide open data in selected countries
The paper focuses on the phenomenon of open data publishing, which is structured information
gathered by public administration, which is published in a form that allows its further use by the
population and the private sector. In the introductory part of the paper, the benefits of data
opening and principles explaining how open data should look like is summarized. Moreover, the
paper offers a comparison of the best-known indexes, which measure the use of open data
published by public administration by country in the world.
The second part of the paper presents a comparison of the situation in selected countries of the
world, focusing on the identification of relevant legislation and entities that are obliged to provide
open data. Among other things, the European Union legislation in this area is presented, which
affects the legal environment throughout in all selected countries.
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Shrnutí
V úvodu práce je představen samotný koncept otevřených dat a principy jejich zveřejňování.
Nastíněny jsou i možné způsoby využití otevřených dat doprovázené příklady úspěšných projektů,
které otevřená data využívají.
V první části této práce jsou srovnávány jednotlivé způsoby měření (indexy, barometry atd.) kvality
a využitelnosti otevřených dat ve světě. Předmětem srovnání je pět nejznámějších nástrojů, které
se k hodnocení výsledků jednotlivých zemí používají: Open Data Barometer, Global Open
Data Index, Open Data Inventory, OECD OURdata Index a European Open Data Maturity
Assessment. Rozsah toho, co jednotlivé nástroje měření hodnotí, se značně liší, a to jak z hlediska
vybraných kritérií pro měření (jaké indikátory jsou zkoumány, respektive to, jaké otázky slouží
k hodnocení jednotlivých jurisdikcí), tak i tematického zaměření (jak široký okruh statistik,
databází, rejstříků či portálů různorodého zaměření je zkoumán).
Druhá část práce se věnuje hledání odpovědi na otázky:
1) Jaký je okruh povinných poskytovatelů otevřených dat?
2) Jak je ve vybraných zemích ošetřeno právní zakotvení povinnosti poskytovat otevřená data
(např. pomocí zákona, vyhlášky, strategie)?
Zkoumanými jurisdikcemi bylo kromě České republiky i Slovensko, Rakousko, Německo, Estonsko,
Nizozemsko a Norsko. Z neevropských jurisdikcí, které nicméně mají svojí dlouholetou politiku
otevřených dat a tradičně bývají pozitivně hodnoceny, byla vybrána Brazílie. Ze zkoumání vzorku
vybraných zemí vyplynulo, že definice okruhu poskytovatelů otevřených dat bývají obvykle řešeny
za pomoci obecných definic než jmenných výčtů. Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že
většina zkoumaných jurisdikcí v rámci své právní úpravy vychází z legislativy Evropské unie, která
taktéž obsahuje obecně formulované definice povinných subjektů. Toto vymezení lze nalézt ve
směrnici 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která byla novelizována
roku 2013 (2013/37/EU). Tato směrnice je v současnosti platná a účinná, nicméně bude nahrazena
směrnicí 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru, a to
s účinností od 17. července 2021 (jde zároveň o datum označující konec transpoziční lhůty
pro implementaci nové směrnice do právních řádů členských zemí).
Zkušenosti z České republiky ukazují, že skutečnost, že určitý typ subjektů je označen za subjekt
povinný ke zveřejňování otevřených dat, nezaručuje, že daná osoba je skutečně povinna některé
informace zveřejňovat jako otevřená data. V České republice byl zvolen způsob právní úpravy, kdy
existuje jak definice povinných subjektů, tak i seznam informací, které mají být zveřejňovány jako
otevřená data. Není tudíž uplatňován princip otevřenosti dat jako standardu (open by default), tj.
neplatí zde princip automatického zveřejňování všech dat s určitými výjimkami, ale naopak princip
povinného otevírání pouze omezeného výčtu dat. Ne všechny povinné subjekty spravují data,
která mají být dle výčtu povinně zveřejňována jako otevřená. Zjednodušeně řečeno, ne vždy došlo
k protnutí mezi tím, kdo je povinným subjektem a co má být zveřejňováno. Z tohoto důvodu
například obce v České republice prakticky nemají povinnost zveřejňovat žádná otevřená data,
ačkoli dle zákona jsou povinnými subjekty.
Dobrý obrázek o realitě zveřejňování otevřených dat v jednotlivých zkoumaných zemích včetně
České republiky nabízejí národní portály otevřených dat, na kterých jsou i výčty subjektů, které
otevřená data zveřejňují. Odkazy na jednotlivé národní portály zkoumaných zemí jsou součástí
srovnání v rámci této práce.
V případě všech zkoumaných jurisdikcí lze právní základ pro stanovení povinnosti poskytovat
otevřená data nalézt přímo v některém ze zákonů. To však neznamená, že vysokou relevanci
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nemají i doprovodné zákonné a podzákonné právní předpisy, pokyny v rámci veřejné správy,
strategie či akční plány. Uložení povinnosti zveřejňovat data v otevřeném formátu může
poskytovatele dostat do situací, při kterých hrozí typicky konflikt s právem autorským a právem
na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu je otevírání dat reflektováno i v právních předpisech
upravujících tuto problematiku a dále v úpravách veřejných rejstříků a informačních systémů.

Úvod
Koncept otevřených dat je relativně nový, rozvoj poskytování otevřených dat je spojen až s koncem
prvního desetiletí nového tisíciletí.1 Základní myšlenkou otevírání dat, kterými disponuje veřejný
sektor, je, že tato data by měla být dostupná pro všechny občany, kteří jejich sběr a správu platí
ze svých daní. Cílem otvírání dat by mělo být reálně umožnit znovu využívat zveřejněná data
odstraněním technických, právních i faktických překážek. Překážek, které zabraňují opětovnému
použití otevřených dat, je celá řada. Mohou jimi být složité vyhledávání, nepoužitelnost dat
k dalšímu zpracování (např. nejsou strojově čitelná), omezení jejich další využitelnosti díky
podmínkám licence nebo vysoké poplatky za zpřístupnění.
Existuje řada definic otevřených dat, například dle Světové banky lze data považovat za otevřená,
„může-li je kdokoli volně a opakovaně použít, redistribuovat je, a to za jakýmkoli účelem bez
omezení.“
Celosvětově působící nezisková organizace Open Knowledge Foundation, která se zaměřuje
na práci s otevřenými daty a jejich význam pro řešení celospolečenských problémů, vysvětluje
v příručce otevřených dat, co jednotlivé atributy otevřenosti dat znamenají:
 data jsou dostupná z hlediska jejich celistvosti a snadné dostupnosti (možnosti jejich
stažení z internetu) (availability and access);
 znovupoužití a další šíření znamená, že data musí být zpřístupněna a to v takové formě a
s takovým oprávněním, které umožňují jejich další šíření (re-use and redistribution);
 dostupnost pro všechny uživatele a zásada ne-diskriminace zaručující, že data mohou být
využita k široké škále použití (universal participation).2
Otevírání dat je přirozeně vhodné jen v případech, kdy jde o data, která nejsou důvěrné povahy,
nejsou chráněna autorskými právy a neobsahují osobní údaje fyzických osob.
Při publikování otevřených dat nejde pouze o data samotná, ale i o způsob, jakým jsou
zveřejňována. Otevřený formát jejich zveřejnění umožňuje, aby s daty webové aplikace snadno
pracovaly. Opakem otevřených formátů jsou ty uzavřené (proprietární) formáty, které jsou vázané
na komerční program jednoho výrobce, nebo jde o naskenované dokumenty, které nelze strojově
číst.3
Přínos otevřených dat
Logika zpřístupňování dat je spatřována v tom, že veřejný sektor disponuje ohromným množstvím
dat, jejichž shromažďování a správa je placena z daní poplatníků. Tato data v sobě skrývají
potenciál ke svému širšímu využití, které by mohlo zlepšit životy občanů i podnikatelské prostředí

1

Open Data in 60 Seconds: The World Bank [online]. [cit. 2020-01-10]. Dostupné z:
http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/open-data-in-60-seconds.html
2
What is Open Data? Opendatahandbook.org [online] [cit. 2019-12-16]. Dostupné z:
http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
3
Jak na internet: Otevřená data [online]. [cit. 2020-01-09]. Dostupné z:
https://www.jaknainternet.cz/page/1701/otevrena-data/
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díky možnosti rozhodovat se více informovaně.4 Otevřená data mohou být použita pro vznik
nových aplikací, které zlepší služby pro občany. Lidé se díky poskytnutým datům a na ně
navázaným aplikacím snadněji dostanou k informacím například o hospodaření jejich obce,
o nabízených zdravotnických službách nebo o plánovaných opravách či uzavírkách komunikací.
Pro představu, otevřenými daty mohou být například strukturované sady informací o jízdních
řádech, ordinační době lékařů, telefonní seznamy, seznamy škol a školek, informace o aktuálních
či plánovaných opravách, uzavírkách a rekonstrukcích veřejných prostor a komunikací či katalogy
knihoven.5
Díky otevření dat získávají daňoví poplatníci novou protihodnotu za odvedené daně. Denně nebo
téměř denně používá v České republice internet 70,2 % populace starší 16 let a alespoň jednou
v posledních 3 měsících použilo internet 80,9 % populace starší 16 let.6 Pro řadu těchto osob
představuje internet nejen zdroj zábavy ale i informací. Snadná dostupnost, aktuálnost,
spolehlivost, kvalita dat a systematičnost jejich zveřejňování je pro tyto osoby klíčová.
Materiály týkající se otevřených dat nabízejí širokou škálu příkladů jejich využití. Mezi možné
příklady benefitů otevřenosti veřejných dat lze zařadit:
 zvýšení transparentnosti
 zlepšení vztahů s veřejností a zvýšení reputace veřejného sektoru
 posílení důvěry obyvatel ve správu věcí veřejných
 možnost transparentního informování veřejnosti o případech, kdy došlo k porušení zákona
 zlepšení veřejných služeb
 zlepšení kvality dat a procesu správy dat, například díky možnosti získat od veřejnosti
zpětnou vazbu
 zlepšení správy dat ze strany samotných orgánů, které data spravují (optimalizace procesů
týkajících se nakládání s daty)
 podpora opětovného využití dat
 zvýšení hodnoty dat
 stimulace ekonomického růstu
 využití dat v primárním i sekundárním výzkumu či při vytváření analýz a statistik
 minimalizace chyb při práci s daty díky tomu, že se sníží množství případů manuálně
přepisovaných dat
 zjednodušení překladů díky tomu, že elektronický formát je přeložitelný strojovým
překladem
 díky veřejné dostupnosti dat by mohlo dojít ke snížení počtu žádostí o informace.7

4

Open Government Data: OECD [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://www.oecd.org/gov/digitalgovernment/open-government-data.htm
5
Základy otevřených dat: Otevřená data [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://data.gov.cz/informace/z%C3%A1klady-otev%C5%99en%C3%BDch-dat-pro-z%C3%A1jemce/
6
Jednotlivci v ČR používající internet, 2019: Český statistický úřad [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/90577057/062004190301.pdf/30f45246-0fdd-461f-9c7a2ba0f788e16b?version=1.1
7
KUČERA, J. CHLAPEK, D. Benefits and Risks of Open Government Data, JOURNAL OF SYSTEMS INTEGRATION
2014/1. [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/185/254, s.
32 - 33
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Otevřená data skýtají nemalý ekonomický potenciál. Dle odhadů EU dosahoval kumulativní přímý
trh s otevřenými daty v letech 2016-2020 kumulativní hodnoty € 325 miliard EUR.8 Celková
hodnota kumulativní velikosti trhu (tj. i nepřímého trhu) je odhadována na 1,138 až 1,229 miliard
EUR.9
Rozhodování o tom, jaké typy dat se zveřejní, neprobíhá v České republice pouze v „uzavřené
bublině“. Správce Národního portálu otevřených dat umožňuje uživatelům dat vyjádřit zpětnou
vazbu, například podáním podnětu pro zveřejnění nových typů dat.10 Pořádány jsou i veřejné
konzultace.
Příkladů užitečných webových aplikací v České republice, které fungují díky otevřeným datům, je
celá řada. Nadace OSF každoročně vyhlašuje soutěž „Společně otevíráme data“ o nejlepší projekty
využívající otevřená data. Mezi hodnocené oblasti patří:11
1. Transparentnost, kdy jsou oceňovány aplikace, které „využívají digitální stopu činnosti veřejných
institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich
činnosti“
2. Participace – hodnoceny jsou „aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu
veřejné správy a samosprávy“
3. Data v každodenním životě – kategorie se zaměřuje na „aplikace, které usnadňují rozhodování
v běžných životních situacích“
4. Open Source – v této kategorii soutěží „aplikace kombinující využití otevřených dat a open
source“12
5. Solution App – kategorie pro „aplikace upozorňující na významný společenský problém či
přispívající k jeho řešení“.
Mezi projekty oceněné Nadací OSF patřily v minulosti například:13
 zIndex - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek dle jejich dlouhodobě sledované praxe,
sledováno je především dodržování dobré praxe, konkurence nabídek, kvalita věstníků a
profilů apod.

8

Analytical Report 9: The Economic Benefits of Open Data: European Data Portal [online]. [cit. 2020-01-09].
Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_open_data.pd
f, s. 15
9
Ibid
10
Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele: Otevřená data [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://opendata.gov.cz/#podnety_pro_nove_datove_sady;%20https://opendata.gov.cz/dokumenty:anal%C3%BDz
a-opendata-wishlist
11
Soutěž Společně otevíráme data 2019: Nadace OSF [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/soutez-spolecne-otevirame-data/soutez-spolecneotevirame-data-2019/
12
What is open source?: opensource.com [online]. [cit. 2020-01-09]. Dostupné z:
https://opensource.com/resources/what-open-source
13
Nejlepší aplikace nad otevřenými daty získaly ceny v 6. ročníku soutěže Společně otevíráme data: Nadace
OSF [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: https://osf.cz/2018/11/27/nejlepsi-aplikace-nad-otevrenymi-daty-ziskalyceny-v-6-rocniku-souteze-spolecne-otevirame-data-2/; Nejlepší aplikace nad otevřenými daty? zIndex, pocitová mapa
Brna či Mapa exekucí: Lupa [online]. 2018 [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/nejlepsiaplikace-nad-otevrenymi-daty-zindex-pocitova-mapa-brna-ci-mapa-exekuci/; Hlídač státu vyhrál soutěž Společně
otevíráme data, bodoval i CityVizor ministerstva financí: Lupa [online]. 2017 [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://www.lupa.cz/clanky/hlidac-statu-vyhral-soutez-spolecne-otevirame-data-bodoval-i-cityvizor-ministerstvafinanci/; Hlídač smluv, který kontroluje stát, vyhrál soutěž Společně otevíráme data: Lupa [online]. 2016 [cit. 2020-0103]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/hlidac-smluv-ktery-kontroluje-stat-vyhral-soutez-spolecne-oteviramedata/
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Hlídač státu – portál nabízí řadu funkcí, například:
- Hlídač smluv nabízí informace o smlouvách vedených v registru smluv a jejich návaznosti
na stát a na společnosti,
- Hlídač osob poskytuje informace o politicích a jejich sponzorech,
- Hlídač webů informuje o dostupnosti a funkčnosti státních webů
Koho volit – aplikace analyzuje shodu hlasování jednotlivých poslanců s preferencemi
voliče, výsledkem je hodnocení, se kterou politickou stranou má volič největší shodu
eDesky – webová stránka „zobrazuje dokumenty vyvěšené na elektronických úředních
deskách“14
Podej to – portál „soustředí na jednom místě řadu typů úředních podání a umožňuje
podnikatelům i občanům vyplnit formuláře a rovnou je odeslat přes jejich datové
schránky.“15

Příklady nástrojů, které se dotýkají sociálních problémů:
 Mapy exekucí – projekt zprostředkovává data týkající se počtu exekucí dle jednotlivých
oblastí republiky
 Mapy bez bariér - mapa veřejných objektů s bezbariérovým přístupem, která slouží jak
pro osoby se sníženou schopností pohybu, tak i pro matky s dětmi, které využívají kočárky
 Prázdné domy – na základě otevřených dat vznikla mapa České republiky, ve které jsou
zaznamenány informace o prázdných či ohrožených objektech.
Specifické je svojí aktivitou město Brno, jehož fungování se týká řada oceněných aplikací:
 Cyklodoprava v Brně, Hodnocení pocitové mapy města Brna, Dopravní obslužnost Brna a
okolí, Můžu dýchat?.
Řada aplikací využívajících otevřená data byla označena za příklad dobré praxe i v hodnocení České
republiky v rámci indexu European Open Data Maturity Assessment, což je hodnocení ze strany
Evropského datového portálu. Byly jimi například aplikace: Léková encyklopedie, Czech crime či
Otevřená data České správy sociálního zabezpečení.16

14

E-Desky.[cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://edesky.cz/?gclid=Cj0KCQiAgKzwBRCjARIsABBbFui48oNXiNNaa3g1ZVQ5X6GY7KwbL7po79QOtqz1HucmL9Ka2
F8nWREaAl3BEALw_wcB
15
Hlídač smluv, který kontroluje stát, vyhrál soutěž Společně otevíráme data: Lupa [online]. 2016 [cit. 2020-01-03].
Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/hlidac-smluv-ktery-kontroluje-stat-vyhral-soutez-spolecne-otevirame-data/
16
Základy otevřených dat: Otevřená data [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://data.gov.cz/informace/z%C3%A1klady-otev%C5%99en%C3%BDch-dat-pro-z%C3%A1jemce/;Czech Republic
– Overview: European data portal [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_czech-republic.pdf; State-of-Play on
Open Data - 2018, Czech Republic: European data portal [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_czech-republic_2018.pdf; Open data
maturity - 2019, Czech Republic: European data portal [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_czech-republic_2019.pdf
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Komparace indexů měřících využívání otevřených dat ve světě
Na potřebném způsobu zveřejňování a na požadavcích na kvalitu otevřených dat existuje globálně
určitá míra shody, která se odráží v úpravě tzv. Principů charty otevřených dat.17 Základních šest
principů požaduje:
1. Otevřenost dat jako standard (Open data by default) - tento princip předpokládá, že by měla
být automaticky zveřejňována všechna data s určitými výjimkami například z důvodu
bezpečnosti, ochrany osobních údajů a ochrany autorských práv, opakem tohoto principu
je přístup zveřejňování dat z předem vymezených oblastí s tím, že ke zveřejnění zbytku
informací nedochází;
2. Včasnost a ucelenost dat – zveřejňovaná data by měla být stále relevantní, tj. měla by být
poskytnuta včasně, dále je klíčová ucelenost poskytnutých dat a poskytování původních,
dále nemodifikovaných dat;
3. Přístupnost a použitelnost - data by měla být strojově čitelná a snadno dostupná,
poskytovaná zdarma na základě otevřené licence se zohledněním zkušenosti jejich
uživatelů;
4. Srovnatelnost a interoperabilitu – k docílení srovnatelnosti a interoperability dat je třeba
dodržovat společně odsouhlasené datové standardy;
5. Lepší správu a zapojení občanů – otevřená data zvyšují transparentnost a umožňují
občanům se zapojit do správy věcí veřejných;
6. Inkluzivní rozvoj a inovace – otevřená data mají potenciál docílit toho, aby pozitivní
důsledky rozvoje pociťovali všichni.
„Principy charty byly vytvořeny v roce 2015 ze strany vlád, občanské společnosti a expertů z celého
světa, přičemž reprezentují sadu globálně smluvených norem, které aspirují na to být normou pro
publikaci dat.“18 Do velké míry z Principů charty otevřených dat vycházejí i jednotlivé způsoby
měření (indexy, barometry atd.) kvality a využitelnosti otevřených dat ve světě. V tabulce 1 jsou
představena základní data o vybraných pěti nástrojích19, a to z hlediska informací o organizacích,
které hodnocení vytvářejí, a z hlediska geografického pokrytí srovnání.
Tabulka 1: Nástroje hodnocení, jejich autor a pokrytí
Nástroje hodnocení

Global Open Data Index

Původce hodnocení
World Wide Web Foundation
s podporou Omidyar Network
Open Knowledge International

Open Data Inventory

Open Data Watch

OECD OURdata Index
European Open Data
Maturity Assessment

Sekretariát OECD
European Data Portal je
projektem Evropské komise

Open Data Barometer

17

Geografické pokrytí
115 zemí (4. edice 2016),
30 zemí (edice 2017)
94 zemí (2016/2017)
180 zemí (2017),
178 zemí (rok 2018/19)
32 zemí (2017)
39 zemí (2017) z toho 28
členských států EU

Principles: Open Data Charter [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: https://opendatacharter.net/principles/;
History: Open Data Charter [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://opendatacharter.net/history/
18
Ibid.
19
Five open data measurement tools: Open Data Charter Measurement Guide [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné
z: https://open-data-charter.gitbook.io/odcmeasurement-guide/five-open-data-measurement-tools; Measuring
open data: A look at the four tools for assessing open data publication: Modus [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné
z: https://medium.com/opendatacharter/measuring-open-data-2d6dcb1851da
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Rozsah toho, co jednotlivé nástroje měření hodnotí, se značně liší, a to jak z hlediska:
 vybraných kritérií pro měření (jaké indikátory jsou zkoumány, respektive to, jaké otázky
slouží k hodnocení jednotlivých jurisdikcí), tak i
 tematického zaměření (jak široký okruh statistik, databází, rejstříků či portálů různorodého
zaměření je zkoumán).
Pro představu, jak jsou jednotlivé nástroje hodnocení odlišné z hlediska zkoumaných kritérií, je
v tabulce 2 představeno srovnání toho, do jaké míry nástroje hodnocení zkoumají naplňování
jednotlivých Principů Charty otevřených dat. Konkrétně se toto hodnocení zaměřuje na to, zda
otázky zkoumané jednotlivými nástroji hodnocení přinášejí informace o plnění jednotlivých
Principů Charty. Metodika hodnocení jednotlivých nástrojů z hlediska toho, zda pokrývají Principy
Charty otevřených dat, je shrnuta na stránkách Open Data Charter Measurement Guide.20
Tabulka 2: Rozsah měření jednotlivých nástrojů hodnocení z hlediska pokrytí Principů Charty
otevřených dat

Principy Charty
otevřených dat:
Otevřenost dat
jako standard
Včasnost a
ucelenost dat
Přístupnost a
použitelnost
Srovnatelnost a
interoperabilita
Lepší správa a
zapojení občanů
Inkluzivní rozvoj
a inovace

Open Data
Barometer

Částečné
zohlednění
všech šesti
principů

Global
Open Data
Index

Nástroje měření
Open
OECD
Data
OURdata
Inventory Index

x

x

x

x
částečně

Částečné
zohlednění
všech šesti
principů

European Open
Data Maturity
Assessment

Částečné
zohlednění
všech šesti
principů

Výše zmíněných pět nástrojů hodnocení bylo vybráno k podrobnému popisu z důvodu, že dle
portálu Open Data Charter jde o hlavní nástroje měření, které se v dané oblasti využívají.21 Základní
informace o některých ostatních nástrojích sloužících k hodnocení otevřenosti dat jsou dostupné
na webových stránkách: Measuring open data: A look at the four tools for assessing open data
publication.22
Mezi těmito ostatními nástroji zmíním pro příklad hodnocení prováděné organizací Partnerství
pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership), neboť díky tomuto nástroji řada zemí a
municipalit přijala řadu závazků v oblasti otevřených dat. Jednotlivé státy či regiony států, kterým
20

Open Data Charter Measurement Guide: Open Data Charter [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://opendata-charter.gitbook.io/odcmeasurement-guide/.
Na těchto stránkách je zároveň i podrobná tabulka vysvětlující, jak vyhrané nástroje hodnocení zkoumají plnění
jednotlivých principů charty. Viz Open Data Charter Measurement Guide: Indicator Tables: Open Data
Charter [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z:
https://docs.google.com/document/d/1eFJPrPZdNjPAaOFY_ZWGcb5zwMwMc76Nn42DpxQIWIE/edit#.
21
Open Data Charter Measurement Guide - Introduction: Open Data Charter [online]. 2018 [cit. 2019-12-17].
Dostupné z: https://open-data-charter.gitbook.io/odcmeasurement-guide/untitled
22
Measuring open data: A look at the four tools for assessing open data publication: Modus [online]. [cit. 2019-1204]. Dostupné z: https://medium.com/opendatacharter/measuring-open-data-2d6dcb1851da
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byla poskytnuta určitá míra autonomie včetně měst, mohou dobrovolně přistupovat k iniciativě
Partnerství pro otevřené vládnutí. Organizace následně hodnotí plnění akčních plánů, k jejichž
plnění se subjekty dobrovolně zaváží. S ohledem na skutečnost, že záleží na subjektech, ke kterým
závazkům se přihlásí, organizace na svých stránkách nesrovnává subjekty vzájemně mezi sebou.
Z níže zkoumaných vybraných jurisdikcí se k určitým závazkům při iniciativě Partnerství pro
otevřené vládnutí přihlásily všechny země s výjimkou Rakouska.23 Akční plány mohou pokrývat
výrazně širší problematiku než jen otevřenost dat, Partnerství pro otevřené vládnutí se hlásí i
k hodnotám přístupu k informacím, účasti veřejnosti na vládnutí, odpovědnosti, technologie a
inovace.
1) Open Data Barometer (ODB)
Barometr analyzuje jak globální trendy, tak i jednotlivé
země a širší regiony. Metodologické ukotvení výzkumu
a hodnocení se postupně vyvíjí. Doposud byly vydány
čtyři edice hodnocení, které měly ambici zahrnout do
hodnocení co nejvíce zemí. Níže je připojen odkaz na metodologii 4. edice výzkumu z roku 201624
a na metodologii, která byla využita při porovnání 30 zemí v roce 2017 (sekce lídrů).25
Pro ilustraci, v případě edice z roku 2017 bylo hodnocení založeno na následujících zdrojích
informací: sebehodnocení vlád v rámci dotazníku, na detailních odpovědích vládních expertů na
danou problematiku v rámci průzkumu, na výstupech výzkumníků, kteří sami zkoušeli dostupnost
otevřených dat v jednotlivých zemích a na průzkumu mezi nezávislými experty působícími
v mezinárodních či neziskových organizacích.26
Co je zkoumáno
Následující body byly zkoumány v rámci hodnocení lídrů z roku 2017:27
Připravenost poskytovat otevřená data (Primární a sekundární data)
Vládní politiky

Činnost vlády

Podnikatelé &
business

Občané & občanská
společnost

Dopad otevřených dat na život občanů (Primární data)
Politický

Ekonomický

Sociální

Implementace politik pro otevřená data (Hodnocení datových sad)
Odpovědnost

Inovace

Sociální politika

V rámci hodnocení Implementace politik pro otevřená data se kladou následující otázky:28
Existují data? Jsou dostupná online? Je poskytnutá datová sada strojově čitelná a ve formátu
umožňujícím opětovné použití? Je strojově čitelná a umožňuje opětovné použití jako celek? Jsou
23

Members: Open Government Partnership [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
https://www.opengovpartnership.org/our-members/
24
Open Data Barometer 4th edition - Research Handbook - v1.0 10th June 2016: Open Data Barometer [online]. [cit.
2019-12-06]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1q0_4dKEXpLS8fWwm8_Fsak4SX2xL6iXEh08EDXNUWE/edit#heading=h.3znysh7
25
Leaders Edition ODB Methodology - v1.0 (15 September 2017): Open Data Barometer [online]. [cit. 2019-12-11].
Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1JklH_smk1Fxl55Ac0gJeN7o6dUnFKIDimxXtGimDdc/edit#heading=h.6w58sp75k6zv
26
Ibid, s. 2
27
Ibid, s. 3
28
COUNTRY DETAIL: Open Data Barometer [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z:
https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CZE
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data dostupná zdarma? Jsou data využitelná pod otevřenou licenci? Jsou datové sady
aktualizované? Bývají datové sady aktualizované pravidelně? Je jednoduché najít informace
o datových sadách? Existují v rámci datové sady identifikátory pro klíčové elementy?
Zkoumány byly následující tematicky zaměřené datové sady:
Mapy, vlastnictví nemovitostí, sčítání lidu, vládní rozpočet, vládní výdaje, obchodní rejstřík,
legislativa, jízdní řády veřejné dopravy, mezinárodní obchod, výkon zdravotnictví, výkon školství
na úrovni základních a středních škol, statistiky kriminality, statistiky o životním prostředí, výsledky
celostátních voleb, smlouvy uzavřené veřejným sektorem.
Hodnocení jednotlivých zemí je dostupné na stránkách: https://opendatabarometer.org/
2) Global Open Data Index (GODI)
Nástroj hodnotí 15 souborů dat dle
tematických okruhů, které bývají typicky
dostupné jako otevřená data. Organizace dále
hodnotí a analyzuje trendy a překážky rozvoje.
Výzkum byl proveden za pomoci lokálních partnerů, přičemž předběžné výsledky byly
konzultovány s vládami a občanskou společností v dané zemi.
Co je zkoumáno
The Global Open Data Index (GODI) hodnotí otevřenost dat z perspektivy občanů. V rámci
hodnocení byla zohledněna i praktická otevřenost ve smyslu složitosti vyhledat
informace.29 Hodnocení naopak nezohledňuje jiné aspekty jako kontext, využití či dopad. GODI
limituje svá zkoumání na publikaci dat ze strany národních vlád.
V rámci metodologie GODI je i zdůrazněno, že plný počet bodů za strojově čitelný formát mohou
získat i ta data, jejichž zdrojový kód není otevřený. Naopak je požadováno, aby byl formát čitelný
na alespoň jednom open source software, který je zdarma. „Otázka otevřené licence a veřejné
dostupnosti je posuzována z hlediska toho, zda je někdo oprávněn používat, měnit a opětovně
rozdělit data pro určitý účel.“30
Hodnocenými kritérii je to, zda jsou zveřejněná data:
 Přístupná veřejnosti
 Je možné je stáhnout najednou
 Mají otevřenou licenci (open licence)

 Otevřená a ve strojově čitelném formátu
 Aktualizována
 Poskytována zdarma

Definované otázky se týkají datových sad věnujících se následujícím problematikám:
 Vládní rozpočet
 Veřejné zakázky
 Vlastnictví nemovitostí
 Obchodní rejstřík
 Národní mapy
 Administrativní hranice
 Předpověď počasí
 Návrhy legislativy
 Kvalita vod a ovzduší
 Národní statistiky
 Výsledky voleb
 Označení místa (PSČ, zeměpisná označení)
 Vládní výdaje
 Právní předpisy s celostátní platností
Hodnocení jednotlivých zemí je dostupné na stránkách: https://index.okfn.org/place/

29

Methodology: Global Open Data Index [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://index.okfn.org/methodology/
30
Ibid
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3) Open Data Inventory (ODIN)
Hodnocení vytvářené neziskovou organizací Open
Data Watch se zaměřuje na otevřenost
statistických dat a na jejich pokrytí vymezené
tématiky. Oproti ostatním indexům má tedy tento
index užší zaměření, neboť se zaměřuje pouze na data zveřejněná národními statistickými úřady a
ostatními zdroji národních statistických dat, odkazuje-li na ně národní statistický úřad na svých
webových stránkách.31 Cílem projektu je pomoci identifikovat mezery, zlepšit politiky v oblasti
otevřenosti dat, přístupnost dat a napomoci dialogu mezi uživateli a národními statistickými
úřady.32
Postup hodnocení se liší dle jednotlivých ročníků, kdy k hodnocení docházelo. Metodologie
hodnocení dle indexu ODIN je dostupná na webových stránkách organizace.33 Například v letech
2018/2019 si nezisková organizace Open Data Watch pro výzkum najala skupinu výzkumníků, kteří
provedli první kolo hodnocení. Následovaly dvě kontroly každé ze zkoumaných zemí ze strany
pracovníků Open Data Watch, přičemž k revizím docházelo ke konci roku 2018. Vstupy ze strany
vládních úředníků byly taktéž vzaty na vědomí.
Co je zkoumáno
Dostupnost dat na stránkách národních statistických úřadů byla hodnocena z hlediska jejich
pokrytí zkoumaných témat a otevřenosti. Skóre ovlivňovala dostupnost klíčových ukazatelů
u každé kategorie dat. Hodnocení otevřenosti se odvíjelo od standardů dle Charty otevřených dat.
Za otevřená byla považována data ve strojově čitelném neproprietárním formátu, která byla
doprovázena metadaty, které data popisovaly. Dále hrálo roli to, zda existuje více variant, jak data
stáhnout a pracovat s nimi – například zda existuje možnost stažení dat zdarma, hromadného
stažení dat, možnost volby, jaká data budou stažena a zda pravidla pro jejich použití umožňují
opětovné užití bez limitace s výjimkou přiznání originálního zdroje.34 Zkoumána byla následující
statistická data:35
Sociální statistiky
1. Populace a důležité statistiky
4. Zdravotnická zařízení
7. Genderové statistiky
Ekonomické statistiky
1. Národní účet
4. Vládní finance
7. Měnové a bankovní statistiky
Statistiky o životním prostředí
1. Využití půdy
4. Znečištění

2. Vzdělávací zařízení
5. Výsledky zdravotnictví
8. Zločinnost a justice

3. Výsledky vzdělávání
6. Reprodukční zdraví
9. Statistiky o chudobě

2. Trh práce
5. Platební bilance

3. Cenové indexy
6. Mezinárodní obchod

2. Využívání zdrojů
5. Zastavěné prostředí

3. Využívání energie

Hodnocení jednotlivých zemí je dostupné na stránkách: http://odin.opendatawatch.com/
31

Measuring open data: A look at the four tools for assessing open data publication: Modus [online]. [cit. 2019-1204]. Dostupné z: https://medium.com/opendatacharter/measuring-open-data-2d6dcb1851da
32
OPEN DATA INVENTORY 2018/19: Open Data Watch [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
http://odin.opendatawatch.com/
33
Open Data Inventory 2018/19 - Methodology Report: Open Data Inventory [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://docs.google.com/document/d/1ubPL1l_3im9bjlCVZ6W2ICAy6UAiXl1hGeA1aXImkxI/edit
34
Ibid, s. 3
35
Ibid, s. 4
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4) OECD OURdata Index (OURdata)
První pilotní projekt hodnotícího indexu byl spuštěn
v roce 2015.36 Do hodnocení v rámci OURdata Index
z roku 2017 bylo zapojeno již 32 členů OECD a
Kolumbie.37 Výsledky hodnocení bývají součástí
reportů „Vláda v kostce“ (Government at Glance), které jsou pro jednotlivé ročníky dostupné
v internetové knihovně OECD (iLibrary OECD). Konkrétně jsou výsledky hodnocení součástí části
„10. Otevřenost vládních dat“ reportu Vláda v kostce.38
Metodologie sběru dat a postup pro jejich vyhodnocování pro index z roku 2017 jsou shrnuty
v publikaci vydané OECD.39 OECD získala data k vytvoření hodnoticího indexu pomocí dotazníků,
který vyplňovali především seniorní úředníci veřejného sektoru, kteří se zaměřují na problematiku
otevřených dat ve zkoumaných zemích (OECD Open Government Data Survey). Sekretariát OECD
dále data od úředníků vyhodnotil a zohlednil v rámci hodnocení i informace od svých partnerů.40
Co je zkoumáno
Zaměření OURdata Index je založeno na znění Principů charty otevřených dat. Zkoumanými
indikátory ve výzkumu z roku 2017 byly:41
1. Indikátor
Sub indikátory

2. Indikátor
Sub indikátory
3. Indikátor
Sub indikátory

Existence otevřených dat/dostupnost (availability)
Politika obsahu automaticky
Zapojení partnerů do zveřejnění
otevřených dat (Content open by dat
default policy)
Přístupnost dat (accessibility)
Obsah neomezeného přístupu
Zapojení partnerů pro zajištění
k datové politice
kvality dat a jejich kompletnosti
Podpora vlády pro využití dat
Zviditelnění iniciativ týkajících se Programy datové gramotnosti
dat a partnerství
ve vládě

Implementace

Implementace

Monitoring
dopadu

Hodnocení jednotlivých zemí je dostupné na stránkách: http://www.oecd.org/gov/digitalgovernment/open-government-data.htm

36

Government at a Glance 2015: OECD iLibrary [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: https://www.oecdilibrary.org///sites/8ccf5c38-en/1/2/9/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38en&mimeType=text/html&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book
#fig-9.4
37
Index z roku 2017 spolu se základními informacemi o jeho metodologii je dostupný na stránkách:
http://bit.ly/2tXewNF.
38
Government at a Glance 2019: OECD [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm
39
Guillaume Lafortune and Barbara Ubaldi, OECD Working Papers on Public Governance OECD 2017 OURdata Index:
Methodology and results: OECD [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://read.oecdilibrary.org/governance/oecd-2017-ourdata-index_2807d3c8-en#page1
40
Open government data: Enabling policy maturity and sustainability: OECD iLibrary [online]. [cit. 2019-12-04].
Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org///sites/8ccf5c38en/1/2/9/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38en&mimeType=text/html&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book
#fig-9.4;%20http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm
41
Guillaume Lafortune and Barbara Ubaldi, OECD Working Papers on Public Governance OECD 2017 OURdata Index:
Methodology and results: OECD [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://read.oecdilibrary.org/governance/oecd-2017-ourdata-index_2807d3c8-en#page1, s. 9
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5) European Open Data Maturity Assessment (EODMA)
Data sloužící pro hodnocení byla sbírána za pomoci dotazníků,
které vyplňují vládní úředníci zkoumaných zemí. Informace
byly následně ověřovány a analyzovány týmem Evropského
datového portálu, který provádí i svůj dodatečný výzkum.42 Metodologie hodnocení pro jednotlivé
roky jsou dostupné přímo na webových stránkách portálu (sekce Method Paper).43
Co je zkoumáno
Hodnocení jednotlivých států je dostupné na webových stránkách European Data Portal.44 Kromě
ohodnocení pomocí skóre respektive procent jsou státy rozdělovány z hlediska jejich posunů
v čase na 1) státy, které nastavují trendy (trend-setters), 2) rychle se rozvíjející státy (fast-trackers),
3) následovníky (followers) a 4) na státy na počátku vývoje (beginners).
Konkrétní seznam otázek včetně systému hodnocení odpovědí, který byl užit při hodnocení pro rok
2018, je dostupný na webových stránkách portálu.45 Níže popsané informace pocházejí z Reportu
pro rok 2018.46 Zde je na místě dodat, že v předchozích letech i následně v roce 2019 byla
zkoumaná kritéria mírně odlišná, neboť zkoumaná témata i použité metody výzkumu se mění
v čase.
Politika otevřených dat
Rámec politiky
Politický rámec na národní úrovni stanovuje dlouhodobou strategickou
vizi ohledně otevřených dat.
Koordinace na
Koordinace na národní úrovni je silná a jsou poskytovány pokyny
národní úrovni
pro místní/regionální úroveň vyvinout vlastní iniciativy otevřenosti dat.
Licenční normy
Existence detailních pokynů a asistence na národní úrovni
při licencování otevřených dat.

42

Landscaping Method – Overview - Fourth edition, 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-09].
Dostupné z: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n4_2018.pdf, s.
3
43
Measuring open data maturity - Fifth edition, 2019: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n5_2019.pdf; Landscaping
Method – Overview - Fourth edition, 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n4_2018.pdf
44
Open Data in Europe: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard#tab-map
45
Na portálu jsou již dostupné i výsledky pro rok 2019. Nastavení kritérií pro rok 2018 je v této práci představováno
proto, že pro rok 2018 jsou dostupné i hodnoticí otázky a jejich bodové hodnocení v přehledné excelové tabulce. Viz
Country Scores 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country_scores_2018.xlsx
46
Dále je možné nalézt detailní informace o zkoumaných parametrech v Reportu pro rok 2018: Open Data Maturity
in Europe Report 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n4_2018.pdf, s. 11, 28, 43,
66
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Dopad otevřených dat
Strategické
Existence přístupu a metodologie k zajištění monitoringu a měření
povědomí
opětovného využití otevřených dat a dopadů.
Politický dopad
Sociální dopad
Mohou být poskytnuty příklady opětovného využití otevřených dat a
Dopad na životní jejich využívání je v daných oblastech systematicky monitorováno.
prostředí
Ekonomický
 Vláda vypracovává nebo si externě objednává studie, které se zaměřují
dopad
na makro a mikroekonomické dopady otevřených dat.
 Zároveň existují další studie zkoumající ekonomické dopady
na jednotlivá odvětví.
 Zkoumáno je i to, zda jsou známé nejlepší praxe nebo naopak bariéry
zveřejňování a opětovného použití dat.47
Hodnocení národního portálu
Funkce portálu
„Národní portál nabízí funkce, které zajišťují pokrytí základních a i
pokročilých potřeb uživatelů. Portál umožňuje interakci mezi
poskytovateli dat a osobami, které je opětovně využívají.
Užití portálu
 Vlastník portálu systematicky monitoruje jeho využívání a
upřednostňuje aktualizace, které odpovídají potřebám uživatelů.
 Tým spravující portál využívá analytické nástroje umožňující získávat
poznatky o profilech návštěvníků, o procentu využívání portálu
zahraničními návštěvníky a provozu generovaném skrze API.
Poskytování dat
 Data poskytovaná na portále pocházejí od různých poskytovatelů dat
a pokrývají různorodé oblasti. Jsou činěny akce k podpoře dat
poskytovaných v reálném čase na národním portále.
 Jsou známy nejpopulárnější a nejméně populární kategorie dat. Tým
podniká kroky na podporu poskytování dat na národním portálu a
podporuje popularitu dostupných dat.
Udržitelnost
 Při založení portálu byl respektován udržitelný přístup, je znám model
portálu
založení portálu a byly zmapovány ostatní modely pro národní portál.
 Pravidelně je pořádán průzkum spokojenosti uživatelů. Národní portál
je pravidelně zviditelňován na offline a online událostech (např.
webových seminářích).

47

Country Scores 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country_scores_2018.xlsx
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Na portálu se uplatňuje systematický přístup ke sběru a aktualizování
metadat.
Dostupná data a metadata jsou pravidelně aktualizována podle jejich typu.
Data propojená s portálem pokrývají jak historická, tak i současná data.
 Pro osoby zveřejňující data jsou na portále dostupné materiály, které jim
mají pomoci vyplnit pole metadat.
 Skutečnost, zda metadata odpovídají standardu DCAT-AP48 je
monitorována a jsou dostupné statistiky ohledně kvality metadat. Jsou
známa hlavní porušení respektive špatné praxe a jsou činěny kroky
pro jejich eliminaci.
 Jsou podnikány aktivity s poskytovateli dat za účelem zvýšení kvality jejich
metadat.

Projekt výpočtu pilotního indikátoru – hodnocení užitých formátů pro zveřejňování otevřených
dat49
V roce 2018 bylo jako pilotní indikátor zvoleno hodnocení toho, jaké formáty byly užity
pro zveřejnění otevřených dat a v jakém procentu případů. Dle metodiky prosazované
zakladatelem internetu Timem Berners-Lee existuje pět typů formátů, které jsou různě vhodné
pro zveřejňování otevřených dat (tzv. 5 stars scheme, pětihvězdičkové schéma).50 Hodnocení
státu je založeno na tom, jaké procentuální množství otevřených dat je zveřejňováno v těch
nejvhodnějších formátech. Pro nastínění, nejméně vhodným formátem je zveřejnění skrze
webové stránky či PDF soubor na základě otevřené licence. Dvěma hvězdami jsou hodnoceny
formáty, které mají strojově čitelný obsah a umožňují strukturování dat (Excel – XLS formát).
Třemi hvězdami jsou oceněna otevřená data v otevřeném neproprietárním formátu (např. CSV
formát). Čtyřmi hvězdami jsou hodnocena otevřená data identifikovaná za použití jednotného
identifikátoru zdroje (URI), jde například o formát RDF či SPARQL. Nejlépe jsou hodnocena
otevřená data opatřená odkazem na ostatní data, aby mohl být dohledán kontext zveřejněných
dat. Výsledky hodnocení plnění tohoto indikátoru, tj. hodnocení toho, zda je dostatečně
významné procento dat otevíráno ve vhodných formátech, nebyly zohledňovány v rámci
celkového hodnocení dané země.
Hodnocení jednotlivých zemí je dostupné na stránkách:
https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard#tab-overview

48

DCAT-AP (Data Catalogue Vocabulary Application Profile) je společným evropským standardem pro vytváření
metadat – tedy jakéhosi popisu datové sady. Cílem společného standardu je zajištění interoperability mezi datovými
sadami na různých portálech a usnadnění vyhledávání pro uživatele. Více viz About DCAT Application Profile for data
portals in Europe: European Commission - Joinup [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z:
https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/about
49
Country Scores 2018: European Data Portal [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country_scores_2018.xlsx
50
5 STARS OPEN DATA [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z: https://5stardata.info/en/; Tim Berners-Lee, Linked
Data [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z: https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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Situace ve vybraných státech světa
Následující část práce má za cíl srovnat situaci ve vybraných státech světa porovnáním odpovědí
na dvě základní otázky:
1) Jaký je okruh povinných poskytovatelů otevřených dat?
2) Jak je ve vybraných zemích ošetřeno právní zakotvení povinnosti poskytovat otevřená data
(např. pomocí zákona, vyhlášky, strategie)?
Zkoumanými jurisdikcemi bylo kromě České republiky, i Slovensko, Rakousko, Německo, Estonsko,
Nizozemsko, Norsko a Brazílie.
Na tomto místě je třeba dodat, že uložení povinnosti zveřejňovat data v otevřeném formátu může
poskytovatele dostat do situací, při kterých hrozí typicky konflikt s právem autorským a právem na
ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu je otevírání dat reflektováno i v právních předpisech
upravujících tuto problematiku. Dále lze za související předpisy považovat i zákony o rejstřících či
o informačních systémech veřejné správy, předpisy upravující náklady za zpřístupnění informací či
správní poplatky. S ohledem na skutečnost, že mezi související předpisy lze vždy zařadit právní
předpisy upravující problematiku veřejných rejstříků a informačních systémů, ochrany osobních
údajů a autorského práva, nejsou tyto předpisy níže uváděny, aby se zbytečně neopakovaly a
nadbytečně neprodlužovaly výčet souvisejících předpisů.
Není účelné a ani možné níže přepisovat všechny právní předpisy a strategie, které se problematiky
otevřených dat týkají. Z tohoto důvodu níže uvádím pouze výběr ze souvisejících právních předpisů
a nezávazných dokumentů, které problematiku upravují a dále odkazy na webové stránky, které
uvádějí výčty souvisejících předpisů a základní shrnutí politiky.
Mezi zkoumané informace byla zařazena i existence národního portálu otevřených dat, na kterém
jsou systematicky zveřejňovány datové sady obsahující otevřené informace. Důvodem pro tento
postup je, že pro zodpovězení celé řady otázek o stavu otevřených dat v dané zemi je klíčem právě
národní portál otevřených dat. Z tohoto důvodu bývá také častým předmětem hodnocení i ze
strany indexů/barometru otevírání dat v dané zemi.
Výsledky zkoumání ze všech zkoumaných států jsou sumarizovány v rámci shrnutí na začátku této
práce.

Společná regulace v rámci Evropské unie
Všechny členské státy EU mají společný soubor minimálních pravidel pro opakované použití dat.
Dne 20. 6. 2019 byla v Úředním věstníku EU pod číslem 2019/1024 publikována směrnice
o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen „Směrnice
o otevřených datech“).51 Tato směrnice s účinností od 17. července 2021 nahradí v současnosti
platnou a účinnou směrnici o informacích veřejného sektoru z roku 2003/98/ES, která byla
změněna směrnicí z roku 2013 (2013/37/EU) (dále také „Směrnice o opakovaném použití informací
veřejného sektoru“). Směrnici o otevřených datech nyní musí transponovat členské státy do svých
právních řádů, přičemž transpoziční lhůta uplyne dne 17. července 2021.
Okruh povinných poskytovatelů
Znění stávající Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru i nové Směrnice
o otevřených datech může pomoci odpovědět na otázku, jaký je a jaký v nejbližších letech bude
okruh povinných poskytovatelů otevřených dat. Respektive jaký minimální režim platí po celé EU
51

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a
opakovaném použití informací veřejného sektoru: EUR-Lex [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
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a jaký bude platit v dohledné době. Zněním směrnice samozřejmě nejsou členské státy omezeny
v možnosti rozšířit okruh poskytovatelů dat, tj. mohou v rámci vnitrostátní legislativy požadovat
vyšší standard.
Dle čl. 2 a 3 Směrnice o otevřených datech minimálním pravidlům pro opakované použití stávajících
dokumentů podléhají jako poskytovatelé otevřených dat:
 subjekty veřejného sektoru členských států,
 osoby, vytvářejí-li data, která jsou výsledkem výzkumu financovaného z veřejných prostředků a
 v některých případech i veřejné podniky.
Pro účely Směrnice o otevřených datech se „subjektem veřejného sektoru“ rozumí stát, regionální
nebo místní orgán, veřejnoprávní subjekt nebo jejich sdružení tvořené jedním nebo více takovými
orgány či subjekty. Zároveň se za veřejnoprávní subjekt považuje subjekt, který má následující
vlastnosti: a) je založen za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb veřejného zájmu,
který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu; b) má právní subjektivitu a c) je financován
převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo
podléhá řídicímu dohledu těchto orgánů nebo subjektů; nebo je v jeho správním, řídicím nebo
dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány
nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
K rozhodnutí o potřebě přijetí nové směrnice došlo v návaznosti na konzultace se zúčastněnými
stranami a na základě výsledků posouzení dopadů dříve platné směrnice.52 Ke změně směrnice
vedla mimo jiné i potřeba zahrnout mezi poskytovatele dat veřejné podniky při výkonu činností
obecného ekonomického zájmu a dále osoby, vytvářejí-li data, která jsou výsledkem výzkumu
podpořeného z veřejných prostředků.53 Dle původní směrnice o opakovaném použití informací
veřejného sektoru z roku 2003/98/ES a její novelizace z roku 2013 (2013/37/EU) mezi
poskytovatele patřily pouze subjekty veřejného sektoru členských států54, obdobně tak jak jsou
vymezeny výše, nikoli již veřejné podniky nebo osoby disponující daty z výzkumu financovaného
z veřejných prostředků.
Zde je třeba připomenout, že členské státy musejí svůj právní řád přizpůsobit do uplynutí
transpoziční lhůty nové Směrnice o otevřených datech. Do té doby může jejich právní úprava stále
označovat za poskytovatele s povinností zveřejňovat otevřená data pouze subjekty k tomu
povinné dle původní Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
Způsob zakotvení právní povinnosti poskytovat otevřená data
Sekundární právní akty Evropské unie v podobě směrnic jsou již ze své definice závazné pouze,
pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo. Volba formy a prostředků se ponechává
vnitrostátním orgánům (viz čl. 288 Smlouvy o fungování EU). V případě všech jurisdikcí
zkoumaných v rámci této práce (i těch mimoevropských) byla povinnost zveřejňovat data
52

European legislation on open data and the re-use of public sector information: European Commission [online]. [cit.
2019-12-03]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sectorinformation
53
Evropská unie rozšiřuje pravidla přístupu k datům novou směrnicí o otevřených datech: Otevřená data [online]. [cit.
2019-12-03]. Dostupné z: https://data.gov.cz/2019/11/18/sm%C4%9Brnice-o-otev%C5%99en%C3%BDchdatech.html
54
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací
veřejného sektoru: EUR-Lex, čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 1 [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32003L0098; Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného
sektoru Text s významem pro EHP: Otevřená data [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0037
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v otevřeném formátu zakotvena přímo do zákona. Ostatní aspekty právní úpravy však mohou být
a nezřídka i bývají upraveny právními předpisy nižší právní síly nebo pomocí strategických
dokumentů. Zároveň nelze vyloučit to, že k zakotvení povinnosti veřejnoprávních subjektů
zveřejňovat otevřená data v jiných než zkoumaných jurisdikcích byl použit jiný druh právního
předpisu než zákon.
Pro ilustraci, jak byla transponována Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru,
je možné nahlédnout do seznamu právních předpisů, kterými byla tato směrnice transponována
do právního řádu všech členských států. Tento seznam je k dispozici k nahlédnutí na stránkách
EUR-Lex.55 V případě nové Směrnice o otevřených datech prozatím nejsou k dispozici informace o
tom, že by byly přijaty právní předpisy transponující tuto směrnici, což však lze vysvětlit
skutečností, že směrnice byla přijata v červnu 2020.
Situace v České republice
Právní předpis
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ukládající
(povinnost je uložena § 4b, souvisejícími ustanoveními jsou § 2, 3, 4c,
poskytovatelům
21)
poskytovat otevřená
data
Příklady
 Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací
souvisejících
zveřejňovaných jako otevřená data
právních předpisů či  Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 –
strategických
2020
56
dokumentů
 Vládní program digitalizace České republiky 2018+
 Strategie Digitální Česko v 2.0: Cesta k digitální ekonomice
 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na
zefektivnění ITC služeb
 Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let
2018-202057
 Návrh zákona o právu občana na digitální službu (§ 13)58
Webové stránky,
 https://opendata.gov.cz/legislativa:start
na kterých je výčet
 https://eur-lex.europa.eu/legalsouvisejících
content/CS/NIM/?uri=celex:32003L0098
právních předpisů či  https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinestrategických
files/Digital_Government_Factsheets_Czech%20Republic_2019.pdf
dokumentů
55

Vnitrostátní prováděcí opatření předané členskými státy týkající se: Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného
sektoru: EUR-Lex [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/NIM/?uri=CELEX:32013L0037; Vnitrostátní prováděcí opatření předané členskými státy týkající se:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací
veřejného sektoru: EUR-Lex [online]. [cit. 2019-12-04]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/NIM/?uri=celex:32003L0098
56
Legislativní prostředí otevřených dat: Otevřená data [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://opendata.gov.cz/legislativa:start
57
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020: Úřad vlády České
republiky [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://www.opengovpartnership.org/wpcontent/uploads/2019/06/Czech-Republic_Action-Plan_2018-2020_CZ.pdf
58
Sněmovní tisk 447 N.z. o právu na digitální služby: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. [cit. 2019-12-04].
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=447&O=8
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Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní
orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil
rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné
správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
§ 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

https://data.gov.cz/

Judikatura týkající se definice pojmu povinný subjekt
V případě České republiky je otázka, zda subjekt je či není povinným orgánem, často předmětem
sporů, které následně vykládají až nejvyšší soudy ve státě. Pro ilustraci – v posledních letech
prochází výklad okruhu povinných subjektů turbulentním obdobím v reakci na nález Ústavního
soudu ze dne 20. června 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16, který zúžil dříve širší intepretaci pojmu
povinný subjekt (spor se týkal toho, zda lze považovat společnost ČEZ, a.s. za subjekt povinný
poskytovat informace). Na tento nález navázal Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 12.
prosince 2017, č.j. 7 As 311/2017 - 39, dle kterého povinným subjektem nemohou být obchodní
společnosti, které nejsou plně vlastněny státem nebo územním samosprávným celkem a zároveň
nejsou zřízené ze zákona.59
K povinnostem povinných subjektů v České republice se zaměřením na obce
Skutečnost, že osoba je povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím nicméně nezaručuje, že daná osoba je skutečně povinna některé informace
zveřejňovat jako otevřená data. Jde pouze o předpoklad. Zákonodárce v České republice přistoupil
k problematice zveřejňování informací tak, že určil skupinu informací, které by měly být
zveřejňovány a zbytek informací být zveřejněn nemusí. Nebyl tedy zvolen přístup zveřejňování
otevřených informací jako standard (open by default), kdy je zveřejňováno vše s výjimkou
informací, které zveřejňovány být z určitých důvodů nemají. Dle § 4b odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím „povinné subjekty zveřejňují 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, jako otevřená data.“ Seznam
informací, které mají být zveřejňovány jako otevřená data dle § 4b odst. 2, je stanoven nařízením
vlády č. 425/2016 Sb. Seznam obsahuje informace shromažďované v registrech, evidencích,
seznamech nebo rejstřících, které jsou spravovány subjekty odlišnými od územně samosprávných
celků. Z tohoto důvodu na územní samosprávné celky nedopadá povinnost zveřejňovat otevřená
data na základě tohoto ustanovení.
Dle § 4b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím musí být informace poskytnuté
zveřejněním v elektronické podobě zveřejněny i v otevřeném formátu. Otevřeným formátem se
dle § 3 odst. 8 zákona „rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním
technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by
znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.“ Je-li to možné, měly by být
59

Otevřená data - Současný stav a doporučení pro otevírání dat: Digi Strategie 2020 [online]. [cit. 2019-12-06].
Dostupné z: https://digistrategie.cz/opendata_2018.pdf, s. 10
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poskytnuté informace i strojově čitelné,60 a je-li to zároveň i vhodné, měly by být doprovázeny
metadaty. Poskytnuté informace tudíž nemusí být otevřenými daty ve smyslu § 3 odst. 11) zákona
o svobodném přístupu k informacím, neboť způsob ani účel následného využití nemusí být
neomezený a data nemusejí být evidována v národním katalogu otevřených dat. Zákon nicméně
stále požaduje alespoň zveřejnění v otevřeném formátu. Zároveň požaduje, aby formát
(informace) i metadata, která informaci doprovázejí, co nejvíce splňovaly otevřené formální
normy.
Pro upřesnění, otevřenou formální normou je dle § 3 odst. 9 zákona myšleno „pravidlo, které bylo
vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových
vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat." Otevřené formální normy pro
informace, které jsou často předmětem zveřejňovaní ze strany povinných subjektů, bývají
vytvářeny a aktualizovány Odborem hlavního architekta eGovernmentu.61 V případě, že
poskytovaná informace je některou z otevřených formálních norem upravena, měla by ji
informace „co nejvíce“ splňovat.62
Ustanovení § 4b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se vztahuje na všechny
informace, které povinné subjekty poskytují zveřejněním ať už dobrovolně na základě zmocnění
dle § 5 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím nebo povinně na základě tohoto nebo
jiného zákona.
Mezi subjekty povinné poskytovat otevřená data patří v celé EU „regionální nebo místní orgány“,
tedy i regionální samosprávy a obce. Nejen těmto subjektům je ze strany Odboru hlavního
architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR nabízena metodická pomoc, možnost obracet se
na Odbor s dotazy (ať už právními nebo technickými) a možnost vzdělávání pracovníků. Jak je
zřejmé ze seznamu poskytovatelů dat uveřejněných na národním portálu, otevřená data zveřejňují
z územních samosprávných celků především kraje a větší města, především ta statutární. Jedinou
menší obcí, která zveřejňuje otevřená data v rámci portálu je obec Huntířov.63 Na národním
portálu jsou zveřejněny některé statistiky a průzkumy, které se týkají zapojení obcí s počtem
obyvatel větším než 20 000 do zveřejňování otevřených dat.64 Pro ilustraci, nad 20 000 obyvatel
mají města jako například Blansko, Kutná Hora, Bohumín nebo Žďár nad Sázavou.65 Tyto statistiky
poskytují relativně aktuální obrázek o tom, jak obce reagují na možnost poskytovat svá data
veřejnosti.

60

Cílem je především zabránit publikacím dokumentů, které jsou nejprve vytištěny a následně nascanovány jako
obrázky, což zamezuje strojovému zpracování informací, které tyto dokumenty obsahují. Viz JUDr. MgA. Jakub
Míšek, Ministerstvo vnitra, Odpověď Ministerstva vnitra na dotaz Parlamentního institutu ohledně šíře povinnosti
obcí zveřejňovat otevřená data ze dne 12. 12. 2019
61
Seznam otevřených formálních norem je možné nalézt online zde: Otevřené formální normy: Otevřená
data [online]. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://opendata.gov.cz/otevřené-formální-normy:start
62
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ministerstvo vnitra, Odpověď Ministerstva vnitra na dotaz Parlamentního institutu
ohledně šíře povinnosti obcí zveřejňovat otevřená data ze dne 12. 12. 2019
63
Poskytovatelé: Otevřená data [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://data.gov.cz/poskytovatel%C3%A9
64
Zpráva o situaci v oblasti otevřených dat ve městech a obcích ČR: Otevřená data [online]. [cit. 2019-12-06].
Dostupné z: https://opendata.gov.cz/dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-mestech
65
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2019: Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p
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Situace v dalších vybraných státech
Slovensko
Právní předpis ukládající
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
poskytovatelům poskytovat (uložení povinnosti v § 21g, související ustanovení § 21b a
otevřená data
násl.)
Příklady souvisejících
 Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente
právních předpisů či
 Všeobecné pravidlá pre sprístupňovanie informácií
strategických dokumentů
z informačných systémov verejnej správy elektronickým
spôsobom sú stanovené zákonom č. 275/2006 Z.z. o
informačných systémoch verejnej správy
 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
(část týkající se standardů poskytování údajů v
elektronickém prostředí)
 Stratégia a Akčný plán sprístupnenia a používania
otvorených údajov verejnej správy pre roky 2017 – 202066
 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej
republike na roky 2020 – 202167
 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy68
Webové stránky, na kterých  https://eur-lex.europa.eu/legalje výčet souvisejících
content/CS/NIM/?uri=celex:32003L0098
právních předpisů či
 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinestrategických dokumentů
files/Digital_Government_Factsheets_Slovakia_2019.pdf
Poskytovatelé otevřených
(1) Osobami povinnými podle tohoto zákona zpřístupňovat
dat (definice)
informace jsou státní orgány, obce, vyšší územní celky, jakož i
ty právnické osoby a fyzické osoby, kterým zákon svěřuje
pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických
osob anebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
(2) Povinnými osobami jsou dále právnické osoby zřízené
zákonem a právnické osoby zřízené státním orgánem, vyšším
územním celkem anebo obcí podle zvláštního zákona.
(3) Povinnými osobami jsou dále také právnické osoby
založené povinnými osobami podle odst. 1 a 2.
Poskytovatelé otevřených
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
dat (právní zakotvení)
k informáciám
Národní portál otevřených
https://data.gov.sk/
dat

66

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy: Úrad vlády Slovenskej
republiky [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/strategia_otvorene_udaje.pdf
67
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021: Open Government
Partnership [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://www.opengovpartnership.org/wpcontent/uploads/2019/12/Slovakia_Action-Plan_2019-2021_SK.pdf
68
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://www.vicepremier.gov.sk/wpcontent/uploads/2018/10/NKIVS-SR_2016-1.pdf
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Příklady souvisejících
právních předpisů či
strategických dokumentů
Webové stránky, na kterých
je výčet souvisejících
právních předpisů či
strategických dokumentů
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dat (definice)
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Zákon podporující elektronické vládnutí, často zkracovaný
jako zákon o e-Government69 (Gesetz zur Förderung der
elektronischen Verwaltung)(§ 12 a 12a) ve znění novely z 18.
května 2017 ve spojení se zákonem o opakovaném použití
informací veřejného sektoru (Gesetz über die
Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen Informationsweiterverwendungsgesetz law).70 Jednotlivé
spolkové země mají vlastní právní úpravu.
 Strategie Digitální správy 2020 doprovázená Akčním
plánem spolkové vlády ohledně implementace Charty G 8
týkající se otevřených dat71
 Národní strategie e-Governmentu72
 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/Digital_Government_Factsheets_Germany_2019.pdf
 https://www.govdata.de/web/guest/open-government
 https://www.bmbf.de/de/open-data-6547.html
(1) Tento zákon se vztahuje na veřejnoprávní správní činnosti
federálních orgánů, včetně federálních orgánů, institucí a
nadací podle veřejného práva.
(2) Tento zákon se vztahuje i na veřejnoprávní správní činnosti
orgánů spolkových zemí, obcí a sdružení obcí a dalších
právnických osob veřejného práva podléhajících dozoru
ze strany spolkových zemí, pokud vykonávají federální právo.
(3) Na činnost soudů a soudních orgánů včetně orgánů
veřejné moci pod jeho dohledem se zákon aplikuje pouze,
pokud se jedná o činnost přezkumu rozhodnutí správních
soudů nebo činnosti správního právníka, patentového
zástupce a notářských soudů.

Zákon podporující elektronické vládnutí (e-Government) (Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung):
gesetze-im-internet.de [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/egovg/
70
Zákon o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Gesetz über die Weiterverwendung von Informationen
öffentlicher Stellen): gesetze-im-internet.de [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: http://www.gesetze-iminternet.de/iwg/index.html
71
Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G8: Bundesministerium des
Innern [online]. 2014 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: https://www.verwaltunginnovativ.de/SharedDocs/Publikationen/Pressemitteilungen/nationaler_aktionsplan_open_data_deutsch.pdf;jsessio
nid=AA0D1D8C4C071D23D3E771090CFFA370.1_cid350?__blob=publicationFile&v=5; Digitale Verwaltung 2020:
Bundesministerium des Innern [online]. 2014 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: https://www.verwaltunginnovativ.de/SharedDocs/Publikationen/Pressemitteilungen/programmdokument_div.pdf;jsessionid=AA0D1D8C4C0
71D23D3E771090CFFA370.1_cid350?__blob=publicationFile&v=5
72
National E-Government Strategy (NEGS): IT Planning Council [online]. 2014 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z:
https://www.it-planungsrat.de/EN/it-planingcouncil/negs/negs_node.html;jsessionid=5C107EC3B858A717E7615C840BD3D864.1_cid340; National EGovernment Strategy Update, 2015: IT Planning Council [online]. 2015 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z:
https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/Entscheidungen/18Sitzung_27_NEGSFortschreibung_2015.pdf;jsessionid=B5EE8FAABB65BA31375837F2FAD6048F.2_cid332?__blob=publicationFile&v=
2
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§ 1 zákona o e-Government
https://www.govdata.de/

Federální zákon o opakovaném použití informací veřejného
sektoru (§ 6) (Bundesgesetz über die Weiterverwendung von
Informationen öffentlicher Stellen)73
Kromě úpravy problematiky na federální úrovni byl v každé ze
spolkových zemí přijat zákon upravující danou problematiku.74
Strategický rámec: Digital Austria75
 https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/implementation-psi-directive-austria
 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/Digital_Government_Factsheets_Austria_2019_3.pdf

Veřejnými orgány (öffentliche Stelle) ve smyslu zákona jsou:
 Spolek (Bund), dá se tedy předpokládat, že jednotlivé orgány
spolku;
 Samosprávné orgány založené na základě spolkového práva;
 Instituce založené na základě spolkového zákona jako jsou
nadace, soukromé nadace, fondy a instituce, stejně jako
ostatní orgány regulované veřejným právem, které
- byly založeny za účelem naplnění účelu obecného zájmu,
které nejsou komerční povahy,
- jsou alespoň částečně právně způsobilé,
- jsou financovány zejména spolkovou vládou, jinými
institucemi na základě spolkového zákona nebo jinými
veřejnými orgány dle směrnice (čl. 2 odst. 1 směrnice
2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného
sektoru), nebo jejichž management nebo kontrolní orgány
sestávají většinově z členů jmenovaných spolkovou vládou,
jinými orgány na základě spolkového zákona nebo jinými
veřejnými orgány dle zmíněné směrnice,
 Podniky ve smyslu čl. 126b odst. 2 B-VG, čl. 127 odst. 3 B-VG
a čl. 127a odst. 3 B-VG, které
- byly založeny za zvláštním účelem plnění úkolů obecného
zájmu, které nejsou komerční povahy a
- jsou financovány či kontrolovány spolkovými orgány, orgány
spolkových zemí, komunálními nebo jinými orgány na
základě spolkového či zemského zákona nebo jejichž
správní, řídicí nebo kontrolní orgány jsou tvořeny členy,
kteří jsou jmenováni z většiny institucemi spolkové vlády,

Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen
(Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG): Rechtsinformationssystem des Bundes [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004375
74
Implementation of the PSI Directive in Austria: European Commission [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/implementation-psi-directive-austria
75
Digital Austria [online]. [cit. 2020-01-16]. Dostupné z: https://www.digitalaustria.gv.at/
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Rakousko
zemské vlády, či komunálními orgány nebo jinými vládními
institucemi na základě spolkového či zemského práva; bez
ohledu na další požadavky stanovené ústavou na kontrolu
podniků ve vlastnictví obcí s určitým počtem obyvatel;
 Sdružení tvořené převážně dvěma nebo více veřejnými
orgány dle zmíněných ustanovení. 76
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S ohledem na skutečnost, že právo EU zavazuje i spolkové
země, lze předpokládat, že dle zákonů jednotlivých
spolkových zemí mají povinnost poskytovat otevřená data
minimálně subjekty povinné dle práva EU.
§ 4 Federálního zákona o opakovaném použití informací
veřejného sektoru
https://www.data.gv.at/

Zákon o opětovném použití vládních informací (De Wet
hergebruik overheidsinformatie)77 (§ 5)
Již řadu let se diskutuje o návrhu zákona o otevřené vládě
(Wet open overheid), který by upravoval mimo jiné i
problematiku otevřených dat. Debaty o tom, zda je nový
zákon třeba a jak ambiciózní by měl být, pokračují.78
Strategické dokumenty:
 Dutch Digitalisation Strategy79
 NL DIGIbetter - Digital Government Agenda80
 https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/beleid
 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/Digital_Government_Factsheets_Netherlands_2019_
0.pdf
Dle zákona o opětovném použití vládních informací je
institucí, které byly svěřeny veřejné pravomoci, veřejný
subjekt tak, jak je vymezen v prvním pododstavci čl. 2
Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Veröffentlichende Stellen (Daten): Open Data Österreich [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z:
https://www.data.gv.at/veroeffentlichende-stellen/; Grundlagen und Definitionen: Unternehmensservice
Portal [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z:
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/it_und_geistiges_eigentum/informationsweiterverwendung
/grundlagen_definitionen/37207.html
77
Zákon o opětovném použití vládních informací (Wet hergebruik van overheidsinformatie): Overheid.nl [online]. [cit.
2019-12-05]. Dostupné z: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/2016-10-01
78
Wet openbaarheid van bestuur: Wet Open Overheid, nl.wikipedia.org [online]. [cit. 2019-12-10]. Dostupné z:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_openbaarheid_van_bestuur#Wet_Open_Overheid
79
Dutch Digitalisation Strategy: Ministery of Economic Affairs and Climate Policy [online]. [cit. 2020-01-17].
Dostupné z: https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/dutch-digitalisation-strategy
80
NL DIGIbetter - Digital Government Agenda [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/digital-government-agenda.pdf
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Čl. 1 písm. c. zákona o opětovném použití vládních informací
https://data.overheid.nl/

Zákon o veřejných informacích (Avaliku teabe seaduse)81
(§ 3)
Akční plán partnerství pro otevřené vládnutí pro léta 2018 202082
 https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/implementation-psi-directive-estonia
 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/Digital_Government_Factsheets_Estonia_2019.pdf
Držiteli veřejných informací ve smyslu zákona o veřejných
informacích jsou:
1) agentury státu a místních samospráv;
2) právnické osoby veřejného práva;
3) právnické osoby soukromého práva a fyzické osoby
vykonávající veřejné funkce, včetně poskytování vzdělávání,
zdravotní péče, sociálních nebo jiných veřejných služeb, a to
na základě zákona, jiných právních předpisů nebo smlouvy,
přičemž jsou povinny zveřejňovat informace související
s výkonem jejich funkce.
Dále mají být za držitele veřejných informací považovány:
1) podniky v dominantním postavení na trhu se zbožím,
které mají speciální nebo exkluzivní práva nebo přirozený
monopol,
2) výluční vlastníci, neziskové spolky, nadace nebo
společnosti v souvislosti s informacemi týkajícími se použití
prostředků přidělených z rozpočtů státu nebo místních
samospráv za účelem výkonu veřejných povinností nebo
ve formě grantů.
§ 5 zákona o veřejných informacích
https://opendata.riik.ee/en/

Zákon o veřejných informacích (Avaliku teabe seadus): Riigi Teataja [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
82
Estonia Action Plan 2018-2020: Open Government Partnership [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://www.opengovpartnership.org/documents/estonia-action-plan-2018-2020/
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Zákon týkající se práva na přístup k dokumentům drženým
veřejnými úřady a veřejnými podniky (Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova)) (§ 30).83
Norsko i přes to, že není členem EU, do tohoto právního
předpisu transponovalo Směrnici EU o opakovaném použití
informací veřejného sektoru.
Nezávazné právní předpisy a pokyny pro poskytovatele dat:84
 Pokyny pro otevírání dat85, Pokyny pro otevírání dat
veřejného sektoru86
 Standard pro popis datových sad a datových rejstříků
(Standard for Description of Datasets and Data
Directories - DCAT-AP-NO)87
 Norsko vytvořilo vlastní licenci, kterou mají
poskytovatelé otevřených dat doporučeno využívat
(Norwegian Public Data License)88, případně je
doporučeno využívat licenci vytvořenou neziskovou
organizací Creative Commons
 Oběžník digitalizace (Circular on Digitalisation)89
 https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/implementation-psi-directive-norway
 https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/docu
ment/norway-ready-full-open-data-services
Zákon se vztahuje na entity vymezené Směrnicí EU
o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Král je
dále tímto zákonem zmocněn určit nařízením, že se
ustanovení zákona vztahuje i na další entity.
§ 30 odst. 2 a 3 zákona týkající se práva na přístup
k dokumentům drženým veřejnými úřady a veřejnými
podniky
http://data.norge.no/

Act relating to the right of access to documents held by public authorities and public undertakings (Freedom of
Information Act): LOTDATA [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2006-0519-16; Lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet):
LOTDATA [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2017-04-28-22
84
Guidance: data.norge.no [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: https://data.norge.no/veiledning; Norway ready
for full open data services: European Commission - eGovernment [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z:
https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/norway-ready-full-open-data-services
85
Guidelines for making open data available: Difi [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://doc.difi.no/data/veileder-apne-data/
86
Guidelines for making public data available: Digitization Directorate [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://data.norge.no/retningslinjer-ved-tilgjengeliggj%C3%B8ring-av-offentlige-data
87
Standard for description of datasets and data directories: Digitization Directorate [online]. [cit. 2020-01-17].
Dostupné z: https://data.norge.no/dcat-ap-no
88
Summary of the terms of the Norwegian Public Data License (NLOD): Digitization Directorate [online]. [cit. 202001-17]. Dostupné z: https://data.norge.no/nlod/no
89
What is Digitized Circular?: Regjeringen.no [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/hva-er-digitaliseringsrundskrivet/id2462894/
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Zákon č. 12 527/2011, regulující přístup k informacím90 (Lei
de Acesso à Informação)(§ 8 odst. 2 a 3)
Související právní předpisy jsou vyjmenovány na webových
stránkách http://wiki.dados.gov.br/, jde obvykle o dekrety
regulující technické detaily procesu zveřejňování dat a
provádění vládní politiky.
Nezávazné právo a pokyny pro poskytovatele dat:
 Akční plán Partnerství pro otevřené vládnutí 2018–202091
 Brazilská strategie pro digitální transformaci92
 Strategie digitálního vládnutí93
 Politika otevřeného vládnutí
 http://webfoundation.org/docs/2017/04/2017_OpenData
Brazil_EN-2.pdf, s. 13
 http://wiki.dados.gov.br/
(1) Podřízené režimu tohoto zákona jsou:
I – veřejné orgány, které jsou součástí přímé správy exekutivy,
legislativy, včetně Účetního dvora, justice a státního
zastupitelství;
II – municipality, veřejné nadace, veřejné společnosti,
smíšené kapitálové společnosti a jiné entity kontrolované
přímo nebo nepřímo unií, státy, federální oblastí a
municipalitami.
(2) Ustanovení tohoto zákona se uplatní případně i
na soukromé neziskové entity, které získávají prostředky
z veřejných zdrojů přímo z rozpočtu nebo skrze sociální
granty, smlouvy o správě, smlouvy o partnerství, smlouvy
o činnosti ve veřejném zájmu nebo skrze obdobné
instrumenty. Tato povinnost se týká pouze informací
o prostředcích získaných z veřejných zdrojů.
Dále § 8 odst. 4 stanovuje, že municipality s populací
do 10 000 obyvatel jsou z těchto povinností vyloučeny.
§ 1 zákona č. 12 527/2011, regulujícího přístup k informacím
http://dados.gov.br/

Lei nº 12 527 de 18 de Novembro de 2011 Regulamento Regula o acesso a informações: Presidência da
República [online]. [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20112014/2011/Lei/L12527.htm
91
Brazil National Action Plan 2018-2020: Open Government Partnership [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
https://www.opengovpartnership.org/documents/brazil-national-action-plan-2018-2020/
92
ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: E-Digital [online]. 2018 [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/estrategiadigital.pdf
93
DECREE No. 8,638, OF JANUARY 15, 2016: Política de Governança Digital [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm
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https://opendatacharter.net/principles/
 What is Open Data? Opendatahandbook.org [online] [cit. 2019-12-16]. Dostupné z:
http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
 History: Open Data Charter [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z:
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 COUNTRY DETAIL: Open Data Barometer [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné z:
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