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• přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

a transparentní službu občanům

• vznikl v roce 2012 a navazuje na odkaz prvního ombudsmana

• spravuje jej Nadace Open Society Fund Praha

• spolupracuje s desítkami nevládních organizací a také realizuje 

vlastní projekty

Fond Otakara Motejla 
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Přínosy otevřených dat 
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Nové pracovní příležitosti a služby 
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• Londýn - 500+ aplikací (mobilní  + 

webové)

• 5000+ lidí zaměstnáno v IT 

odvětví 

• investice pod 1 mil. liber

• návratnost 58 mil. liber

• Výsledek: žádné vlastní aplikace 

http://data.london.gov.uk

(London DataStore)

http://data.london.gov.uk/


PŘÍKLADY APLIKACÍ
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• založena v 2006

• data o výnosu půdy 

ze sklizní za 60 let

• meteorologická data, 

klimatické změny 

• 14 TB dat o půdě

• říjen 2013 - prodána 

firmě Monsanto za 

930 milionů

http://www.climate.com/

http://www.climate.com/


Zdravotnictví – Léková encyklopedie

http://lekovaencyklopedie.cz

lekovaencyklopedie.cz
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Lepší služby veřejnosti 
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místní tým 

policistů

telefon, web, Facebook a Youtube ….

Twitter 

jak se 

můžeš 

zapojit TY?

konkrétní lokalita zpřístupněná data o lokalitě

www.police.uk



Hodnocení nemocnic a lékařů 
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Data z NHS

• http://gp-practices.findthebest.co.uk

• http://hospitals.findthebest.co.uk

http://gp-practices.findthebest.co.uk/
http://hospitals.findthebest.co.uk/


Roadworks.Org 
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Místní samosprávy:

• náklady £0.7 mil. za rok 

• přínosy £6.3 mil. za rok 

• návratnost: ROI 9:1

• přidaná hodnota až 19 mil. 

liber – optimalizace dopravy, 

konektivita, návratnost 28:1

http://roadworks.org/ 

http://roadworks.org/
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Transparentnost a úspornost 

http://datagm.org.uk/

• Transparentní portál ve státě Texas  

úspory 5 milionů dolarů

• Město Manchester – úspory 6,5 mil  

liber

• Stát Kalifornie – náklady na vytvoření 

transparentního portálu 21 000 dolarů 

=> úspora 20 milionů dolarů 

http://datagm.org.uk/


Otevřená data v zahraničí 
Mezinárodní iniciativy  

Katalogy Mezinárodní indexy

Mezinárodní organizace 



Otevřená data v České republice
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• Ministerstvo financí - Monitor státní pokladny

• Česká obchodní inspekce 

• Český telekomunikační úřad 

• Český statistický úřad

• Český úřad zeměměřický a katastrální – RUIAN

• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

• Kraj Vysočina

• Statutární město Děčín

• Další publikaci otevřených dat připravují např.:

• Statutární město Opava

• Město Kuřim

• Městská část Praha 8



Otevřená data v České republice
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 součástí strategických dokumentů ČR:

• Směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

• Strategie Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice

• Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

• Strategie rozvoje veřejné správy 2014-2020

Teorie hotova!

• Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR

• Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR 



Fórum pro otevřená data

www.otevrenadata.cz

• expertní platforma, konzultace, diskuzní fórum, osvěta a medializace  

otevřených dat  

• příručka Jak otevírat data 

• spolupráce s městy (pracovní workshopy, analýza dat) – Děčín,    

Kuřim, Opava 

• certifikát otevřených dat 

http://www.otevrenadata.cz/


www.otevrenadata.cz

http://www.otevrenadata.cz/


Soutěž Společně otevíráme data  
• garant soutěže: Fórum pro otevřená data 

• první ročník v 2013 

• doprava, zdravotnictví, geografická data, informace o firmách, sociální 

služby, životní prostředí, veřejný sektor

• 2. ročník startuje 2. září 2014 

www.otevrenadata.cz

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2013/


Firmy - Daty

daty.cz

daty.cz


Životní prostředí - SmogAlarm

http://www.smogalarm.cz/

http://www.smogalarm.cz/


Veřejný sektor – Mapa kriminality 

http://www.mapakriminality.cz/

http://www.mapakriminality.cz/


Děkuji za pozornost 

motejl.cz  otevrenadata.cz

Podporujeme rozvoj demokracie a právního státu

Hradecká  18, 130 00 Praha 3

+420 226 227 703, motejl@osf.cz, www.motejl.cz

Spravuje Nadace Open Society Fund Praha

Michal Kubáň

michal.kuban@motejl.cz

@kubanster

S poděkováním @DirDigEng


