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OTEVŘENÁ DATA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

VYHODNOCENÍ ROKU 2017 

Redakční rada otevřených dat MMR pod vedením JUDr. Simeony Zikmundové, náměstkyně pro řízení 

sekce ekonomicko-provozní, předkládá vyhodnocení stavu otevřených dat na MMR za rok 2017. 

1. ZVEŘEJNĚNÉ DATOVÉ SADY 2017 

Datové sady MMR 

 Seznam projektů/operací ESIF, Programové období 2014-2020 

 Seznam výzev ESIF, Programové období 2014-2020 

 Údaje o projektech/operacích ESIF, Matriční data, programové období 2014-2020 

 VZ pro zákon č. 137/2006 Sb. (za rok 2016), Informace obsažené v informačním systému o 

veřejných zakázkách 

 VZ pro zákon č. 137/2006 Sb. (za rok 2015), Informace obsažené v informačním systému o 

veřejných zakázkách 

 Formuláře F16 až F19 veřejných zakázek pro zákon č. 134/2016 Sb. (za rok 2017), Informace 

obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách 

 Formuláře F16 až F19 veřejných zakázek pro zákon č. 134/2016 Sb. (za rok 2016), Informace 

obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách 

 Veřejné zakázky (bez formulářů F16-F19) pro zákon č. 134/2016 Sb. (za rok 2017), Informace 

obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách 

 Veřejné zakázky (bez formulářů F16-F19) pro zákon č. 134/2016 Sb. (za rok 2016), Informace 

obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách 

 Seznam objednávek z roku 2015, 2016, 2017 

 Seznam faktur z roku 2015, 2016, 2017  

 Seznam smluv z roku 2015, 2016, 2017  

 Přehled výdajů MMR  

Datové sady SFRB 

 Smlouvy 

 Objednávky  

 Faktury  

Datové sady UUR 

 Faktury  

 Objednávky  

 Přehled výdajů UUR 

Datové sady Centra 

 Smlouvy  

 Objednávky  
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 Faktury  

 Přehled výdajů Centra 

Datové sady CzT 

 Smlouvy  

 Objednávky 

 Faktury  

 Přehled výdajů CzT 

 

2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 425/2016 SB. o seznamu informací 

zveřejňovaných jako otevřená data 

Ministerstvo pro místní rozvoj je povinným subjektem pro poskytování informací pod bodem přílohy č. 

11 – Informační systém veřejných zakázek. Povinnost musela být splněna ke dni 31. 12. 2017. 

Ke dni 20. 10. 2017 splnilo MMR povinnost vyplývající z výše uvedeného nařízení vlády.  

 Katalog otevřených dat MMR je propojen s Národním katalogem otevřených dat 

 Informační systém veřejných zakázek je propojen s Národním katalogem otevřených dat. 

3. PRACOVNÍ SKUPINA PRO OTEVŘENÁ DATA 

Dne 27. 9. 2017 se konalo první zasedání meziresortní pracovní skupiny pro otevřená data.  

Členy této skupiny za MMR jsou Ing. J. Koudelka a Ing. Radmila Outlá. 

Pracovní skupina pro otevřená data (dále jen „pracovní skupina“) je pracovní skupinou Rady vlády pro 

informační společnost (dále jen „RVIS“) a je zřízena předsedou RVIS jako poradní orgán Pracovního 

výboru pro architekturu a strategii v oblasti otevřených dat. Účelem zřízení pracovní skupiny je 

projednávání záměrů souvisejících s otevřenými daty v České republice (dále jen „OD“).  

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ KE DNI 27. 9. 2017 

 Ministerstvo zemědělství - V rezortní pracovní skupině probíhá tvorba a připomínkování 

směrnice pro otevřená data.  

 Ministerstvo financí – Proces otevírání dat začal před třemi lety. Od začátku kladen důraz na 

obsah dat, jejich hodnotu a využití. Veřejnost neumí pracovat s daty a nerozumí jim, proto 

začali dělat aplikace, vytvořili cekem 2 (Supervizor, Cityvizor – nabízeno zdarma obcím). 

 Ministerstvo kultury - Portál Otevřená kultura - https://data.mkcr.cz/, data v tříhvězdičkové 

úrovni. Snaha o vylepšení. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj -  začátek publikace na konci roku 2015 díky spolupráci 

s MF, komunikace s MV ohledně datové sady MS2014+ a úpravy lokálního katalogu 

(http://data.mmr.cz/) pro harvestaci NKOD. 

 Ministerstvo zahraničních věcí - S open daty jsou na začátku, ve fázi analýzy a plánování 

převedení určitých datových sad do formy open data. 
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 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - Publikace rezortních dat ve formátu Excel, 

zatím nejsou katalogizována v NKOD.  MV nabízí v této záležitosti podporu.  

 Ministerstvo dopravy - 2 datové sady (faktury a smlouvy ) 

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data), MF pomohlo s publikací těchto typů 

datových sad. Publikace dat i ze strany podřízených organizací ve formátu v CSV (NKOD).  

 Ministerstvo životního prostředí - Začali publikovat v katalogu, následně napojení na 

NKOD. Vznikly dvě sady, které nejsou ještě zcela otevřená data, ale je to první krok. 

 Ministerstvo obrany -  Začíná se s procesem otevírání dat, není jasno, co přesně protože 

hodně věcí je utajovaných a něco není vhodné prezentovat.  

 Ministerstvo zdravotnictví - Otevřenými daty se zabývá Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR (ÚZIS), zveřejňuje zdravotnické statistiky v ročenkách v PDF. ÚZIS je přímo 

řízenou organizací MZ, která zabezpečuje služby v oblasti ICT pro MZ a některé organizace 

v resortu zdravotnictví.  UZIS podal projektovou žádost do výzvy IROP č. 26, která řeší oblast 

otevřených dat. 

 Ministerstvo spravedlnosti - Současné řešení je zastaralé, probíhá snaha o rozvoj. 

Statistika – definování statistické sady (1. úroveň) justiční statistika + seznamy soudců, 

státních zástupců apod. ISVR probíhá napojení v rámci Evropy,  Insolvenční rejstřík 

(zastaralejší – úprava - zažádána  projekt ve výzvě č. 26 - IROP) 

4. PUBLIKAČNÍ PLÁN 2018 

Součástí zprávy je Publikační plán otevřených dat MMR na rok 2018. Publikační plán byl schválen 

Redakční radou na jednání 9. října 2017. 

Dle RM 19/2016 Čl. 4 bod (1) předkládá Redakční rada ministrovi ke schválení návrh Publikačního 

plánu na následující kalendářní rok. 

 


