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• Národní katalog otevřených dat

• #13 v 2014, #21 v 2015 (z 122)

• před námi Indie (#17), Bulharsko (#16), 
Rumunsko (#13), Brazílie (#12), Uruguay (#7), 
Kolumbie (#4)

Zdroj: Open Data Index, index.okfn.org

OTEVŘENÁ DATA

http://index.okfn.org


OTEVŘENÁ DATA

http://index.okfn.org/place/czech-republic/



PŘÍNOSY OTEVŘENÝCH DAT
• Zvýšení efektivity  

uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat

• Podpora ekonomiky 
data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či 
bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk

• Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy  
zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme

• Zapojení občanů do rozhodování  
občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu

• Datová žurnalistika 
otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře 



PŘÍNOSY OTEVŘ. DAT $
• USA: ekonomický potenciál v rozmezí 3-5 bilionů dolarů v 

sedmi oblastech - vzdělání, doprava, spotřebitelské produkty, 
elektřina, plyn a ropa, zdravotnictví a spotřebitelské financování.

• 16 miliard liber přineslo využití dat veřejného sektoru ve Velké 
Británii v roce 2011

• 2 miliardy liber ročně přináší otevřená data britské ekonomice

• až 15 % HDP přinese Keni byznys založený na otevřených 
datech



PŘÍNOSY OTEVŘENÝCH DAT

• Žádná starost s 

• 106/1999 (právo na informace)

• automatizované



REGISTR SMLUV
• Poskytuje pouze základní údaje

• Smluvní strany (často neúplné)

• Hodnota smlouvy (často utajená)

• Datum podepsání a zveřejnění smlouvy

• Předmět smlouvy

• Text smlouvy (obvykle textový)



REGISTR SMLUV

• Metodika MV ČR

• Nejednoznačná pro ruční i strojové zpracování

• Protizákonná

• MV ČR ji odmítá opravit



HLIDACSMLUV.CZ

• Nadstavba nad RS
• obohacená data o rejstříky, vazby, zájmy, osoby, 

souhrny
• statistiky
• reporty

Smlouvy

Firmy Politici  
+ s vazbou  

     na politiku  



HLIDACSMLUV.CZ
• Využití Open Dat

• Rejstříky

• Otevřené zdroje

• Jiné open data projekty

• Pohled na data


