
     IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Závěrečná sebehodnotící zpráva k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti a předsedy 
Legislativní rady vlády dne 03.09.2018, s termínem dodání stanovisek do 17.09.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

1. připomínka - zásadní 

Závazek 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy 
a jejich doplnění na základě veřejných konzultací 

K poznámce pod čarou na str. 17 – tuto poznámku pod čarou 
požadujeme odstranit, jelikož gestorem této datové sady je Odbor ITS, 
kosmických aktivit a VaVaI, který se ke stavu zmiňovaného informačního 
systému vyjadřuje v druhé připomínce. 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo 
dopravy 

2. připomínka - doporučující  

Závazek 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy 
a jejich doplnění na základě veřejných konzultací 

K datové sadě Multimodální dopravní data z připravovaného 
Informačního systému pro plánování trasy veřejné a individuální osobní 
dopravy na str. 17 sdělujeme, že Ministerstvo dopravy touto sadou dat 
navzdory předchozím předpokladům dosud nedisponuje.  

V souvislosti s tímto sdělením navrhujeme tuto datovou sadu (včetně 
gestora a stavu plnění) z tabulky zcela odstranit, jelikož povinnosti 
týkající se otevření prioritních datových sad pro veřejnou osobní 
a individuální automobilovou dopravu (pokud takovými členský stát EU 

Neakceptováno 

Uplatněné připomínce nelze vyhovět, protože 
v této fázi připomínkového řízení se 
nepřipomínkuje původní obsah Akčního plánu 
ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 
na období let 2016 až 2018, ale 
sebehodnocení plnění závazků. 
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disponuje)  jsou nově stanoveny v Nařízení EK v přenesené pravomoci 
(EU) č. 2017/1926, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/40/EU zveřejněném dne 21. 10. 2017 v Úředním věstníku 
EU L 272/1. Uvedení této datové sady v tomto materiálu se jeví z našeho 
pohledu jako obsoletní. 

Ministerstvo financí 3. připomínka - doporučující 

str. 3, Úvod, odst. 2, cituji: 

„Třetím Akčním pánem byly naplňovány všechny čtyři hodnoty ……“ – 
opravit na „Třetím Akčním plánem …..“ 

Akceptováno 

 

 

 

Ministerstvo financí 4. připomínka - doporučující 

str. 3, Úvod, odst. 2, cituji: 

„Rovněž tři ze čtyř prioritních oblastí, které vymezovala Vládní koncepcí 
boje s korupcí na léta 2015 až 2017 ….“ – opravit na „ ……, …..Vládní 
koncepce boje….“ 

Akceptováno 

 

Ministerstvo financí 5. připomínka - doporučující 

str. 3, Úvod, odst. 3, cituji: 

„Principů přístupu k informacím je obsažen téměř ve všech přijatých 
závazcích. ….“ – opravit na „Principy přístupu k informacím jsou 
obsaženy téměř …….“ 

Akceptováno částečně 

Text byl upraven následovně: 

„Principů přístupu k informacím je obsažen 
téměř ve všech přijatých závazcích.“ 

Ministerstvo financí 6. připomínka - doporučující 

str. 3, Úvod, odst. 3, cituji: 

„Principů je technologie a inovace je naplňován závazkem 
k implementaci zákona o státní službě, a to zejména rozvojem 
Informačního systému o státní službě. ….“ – opravit na „Princip 
technologie a inovace je naplňován …….“ 

Akceptováno 

 

Ministerstvo financí 7. připomínka - doporučující 

str.12, cituji: „8. Rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní 
službě“ – doplnit celý název milníku, včetně jeho vyhodnocení, jak je 
uvedeno v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období 
let 2016 – 2018, cituji: „8. Rozvoj a rozšiřování Informačního systému 

Akceptováno 
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o státní službě o další podpůrné funkcionality – zlepšení uživatelského 
komfortu a vytvoření dalších funkcionalit podporujících výkon úkonů dle 
zákona o státní službě –  počet nově vytvořených modulů a funkcionalit.“ 
(včetně vyhodnocení) 

Ministerstvo financí 8. připomínka - doporučující 

str. 12, bod 8. Rozvoj a rozšiřování Informačního systému o státní službě, 
cituji: „V souvislosti s novelou č. 144/2017 Sb. ….., která byla navíc 
datově propojena se modulem pro Organizační strukturu a …..“ – opravit 
na „V souvislosti s novelou č. 144/2017 Sb. ….., která byla navíc datově 
propojena s modulem pro Organizační strukturu a …..“ 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 9. připomínka - doporučující 

str. 14 -15, POPIS VÝSLEDKŮ, cituji: „Datová sada Ministerstva vnitra 
ČR „Datové sada Registru práv a povinností ve smyslu zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ……“ – opravit na „Datová sada 
Ministerstva vnitra ČR „Registr práv a povinností ve smyslu zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ….“ 

Akceptováno částečně 

Text byl upraven následovně:  

„Datová Datové sada sady Ministerstva vnitra 
ČR „Datové sada Registru práv 
a povinností ve smyslu zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisupředpisů“ se stala staly 
součástí návrhu nařízení vlády, …“ 

Ministerstvo financí 10. připomínka - doporučující 

str. 15 – Tabulku na konci stránky nazvat: „Seznam prioritních datových 
sad veřejné správy“. 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 11. připomínka - doporučující 

str. 20 Milník č. 1 – obsahem milníku je i jeho způsob měření. Je třeba 
doplnit existující funkční standardy. 

Vzato na vědomí 

Ministerstvo financí 12. připomínka - doporučující 

str. 20 Milník č. 2 – v rámci způsobu měření plnění milníku měly 
proběhnout 3 x konference, 10x 1 denní školení. Školení byly několika 
násobně překročeny, konference nesplněny (milník splněn částečně). 

Vzato na vědomí 

Ministerstvo financí 13. připomínka - doporučující 

str. 21 Milník č. 5: Rozvoj dialogu s odbornou veřejností – rozvoj dialogu 

Vzato na vědomí 
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má být zaměřen nejenom na odbornou veřejnost, ale na „širokou 
veřejnost“. 

Ministerstvo financí 14. připomínka - doporučující 

str. 23 bod. 4.2.3 – z „utajované skutečnosti“  na „utajované informace“.  

Definovat a zavést jasnou strategii otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím, které jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných 
prostředků, a to s ohledem na § 16 zákona č.130/2002 Sb. a další právní 
předpisy upravující zveřejňování výsledků VaVaI (např. utajované 
skutečnosti nebo obchodní tajemství...). 

Upozorňujeme , že příslušná legislativa týkající se OUI, již předmětný 
termín skutečnosti nepoužívá a nahrazuje ho termínem informace. 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 15. připomínka - doporučující 

str. 37 - K závazku 4.1.1 Implementace zákona o státní službě, cituji: 
„Jedná se o studijní program Erasmus for Public Administration, kde 
Česká republika obsadila v roce 2017 … se ve druhé polovině roku 2017 
se věnovala tématům rozvoje kompetencí vedoucích zaměstnanců …“ 
(odstranit „se“ před slovem věnovala). 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 16. připomínka - doporučující 

str. 39, odst. 5, cituji: „Dalším z navazujících závazků byl závazek 4.2.1. 
Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění 
na základě veřejných konzultací, který je ze strany gestora hodnocena 
jako dokončený“ (odstranit „a“ ve slově hodnocena). 

Akceptováno 

Ministerstvo financí 17. připomínka - doporučující 

Chybějící vazba priority 4.3.1 Podpora dobrovolnictví na principy OGP. 
Z našeho pohledu taková vazba neexistuje a uvedené priorita je spíš 
uměle vložena do dokumentu. Dáváme ke zvážení, do jaké míry je 
opravdu nezbytné k tomuto tématu zpracovávat další obsáhlou vládní 
strategii. 

Vzato na vědomí 

Ministerstvo financí 18. připomínka - doporučující 

Chybějící souvislost mezi principy OGP a programy Domovník 
preventista a Bezpečnostní dobrovolník, nebo budováním výslechových 

Vzato na vědomí 
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místností či sportovních plácků. Tato priorita umně směšuje opatření, 
která s principy OGP souvisí, tj. sdílení dat o kriminalitě, s uvedenými 
programy. MF nebrání MV tyto programy realizovat, nicméně nemělo by 
to být pod zástěrkou plnění priorit Otevřeného vládnutí. 

Ministerstvo financí 19. připomínka - doporučující 

Doporučujeme nahradit větu (překlep ve slově „plánem“): „Třetím Akčním 
pánem byly naplňovány všechny čtyři hodnoty OGP – přístup 
k informacím, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace.“ 
větou: „Třetím Akčním plánem byly naplňovány všechny čtyři hodnoty 
OGP – přístup k informacím, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie 
a inovace.“ 

Akceptováno 

 

Ministerstvo financí 20. připomínka - doporučující 

Doporučujeme ve větě „Principů přístupu k informacím je obsažen téměř 
ve všech přijatých závazcích.“ nahradit slovo „Principů“ slovem „Princip“. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo financí 21. připomínka - doporučující 

Doporučujeme, aby předkladatel v celém materiálu zkratky zaváděl 
jednotně dikcí "(dále jen "...")" - např. na str. 30 nebo 36. Pokud je zkratka 
pro nějaký pojem zavedena, je třeba ji používat jednotně v celém 
materiálu (např. pro Ministerstvo vnitra se v materiálu používá označení 
„Ministerstvo vnitra“, „MV ČR“ nebo také „Ministerstvo vnitra ČR“, 
obdobně to platí pro Národní katalog otevřených dat). 

Akceptováno částečně 

Sebehodnocení plnění závazků je textováno 
gestory závazků. Upraveny byly názvy 
„Ministerstvo vnitra ČR“ a „MV ČR“, 
ze kterých bylo odstraněno „ČR“, a to 
na základě připomínky Krajského úřadu 
Zlínského kraje. 

Ministerstvo financí 22. připomínka - doporučující 

Doporučujeme text přílohy doplnit tak, aby bylo patrné, že se jedná o text 
již schváleného nařízení vlády (bylo publikováno ve Sbírce zákonů 
pod č. 184/2018 Sb.) 

Vzato na vědomí 

Informace o tom, že se jedná již o schválené 
nařízení vlády, je uvedena v materiálu 
na straně 15 v kolonce Popis výsledků:  

„Datové sady Ministerstva vnitra ČR Registru 
práv a povinností ve smyslu zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů se staly 
součástí návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., 
o seznamu informací zveřejňovaných jako 
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otevřená data, schváleného dne 24. 7. 2018, 
s nabytím účinnosti od 1. 1. 2019.“ a 
na straně 16 v poznámce pod čarou. 

Ministerstvo kultury  Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství‚ mládeže a 
tělovýchovy 

23. připomínka - doporučující 

K materiálu, kapitola 1 na str. 3: Z jazykového a formálního hlediska 

doporučujeme přeformulovat první větu závěrečného odstavce 

předmětné kapitoly a zároveň doporučujeme provést obdobnou změnu 

i ve třetí větě od konce v tomto odstavci. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 
školství‚ mládeže a 
tělovýchovy 

24. připomínka - doporučující 

K materiálu, kapitola 4.1.1 na str. 8: Vzhledem ke skutečnosti, že 

na počátku roku 2018 bylo provedeno již třetí služební hodnocení 

státních zaměstnanců, tedy hodnocení za rok 2017, doporučujeme tuto 

skutečnost uvést např. před posledním odstavcem na předmětné straně 

a materiál tak v daném ohledu doplnit, neboť předkládaná Zpráva se týká 

i tohoto období. 

Akceptováno 

V materiálu na straně 9 byla za druhým 
odstavcem doplněna věta: 
„Na počátku roku 2018 bylo provedeno již 
třetí služební hodnocení státních 
zaměstnanců, tedy hodnocení za rok 2017.“ 

 

Ministerstvo vnitra Bez připomínek  

Ministerstvo Bez připomínek  
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zahraničních věcí 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 
RVVI 

25. připomínka - doporučující 

V části III. materiálu Závěrečná sebehodnotící zpráva na straně 25 

v pasáži „Další kroky“ doporučujeme vypuštění druhé a třetí věty 

počínající slovy „Vzhledem …“ a „Radě …“. V návaznosti  

na to doporučujeme novou formulaci, a to: 

„Vzhledem k tomu, že v  květnu 2018 Rada  

pro konkurenceschopnost schválila některá doporučení pro přístup  

a uchování vědeckých informací, bylo Radou pro výzkum, vývoj  

a inovace požádáno vládu o posun termínu. Vláda svým usnesením  

ze dne 4. září 2018 č. 575 této žádosti vyhověla  

a schválila posunutí termínu předložení Akčního plánu k Národní strategii 

otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 

2017 až 2020 vládě do 31. března 2019.“  

Závěr - Uplatněná připomínka má sice doporučující charakter, avšak 

předpokládáme, že bude do materiálu s ohledem na jeho aktuálnost 

zapracována.  

Akceptováno 

Úřad vlády ČR -
Vedoucí Úřadu 
vlády ČR 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Bez připomínek  
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Zmocněnec vlády 
pro lidská práva 

Agrární komora 
České republiky 

Bez připomínek  

Akademie věd 
České republiky 

26. připomínka - zásadní 

Ke kapitole 4. Implementace závazků národního akčního plánu ČR, 
k bodu 4.1.1 Implementace zákona o státní službě, k části Popis 
výsledku, k textu: „Dalším navrhovaným opatřením je rozšíření důvodů 
pro odvolání představených nebo…“ (viz str. 8, 3. odstavec, 2. věta)  

Požadujeme odstranit z předmětné věty navrhnuté opatření „rozšíření 
důvodů pro odvolání představených nebo“. 

Zdůvodnění:  

Domníváme se, že navrhované opatření rozšíření důvodů pro odvolání 
představených je potenciálně zneužitelné, zvláště ve spojení s nově 
navrhovaným systémem hodnocení, v němž „služební hodnocení 
vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, 
provede pověřený člen vlády po projednání s náměstkem pro státní 
službu“, nikoliv náměstek pro státní službu, jak bylo v původní verzi 
zákona.  

To představuje potenciální snížení míry nezávislosti státní správy 
na politicích. Pro tuto změnu navíc není uveden žádný důvod s výjimkou 
odkazu na „vyšší flexibilitu a operativnost státní služby“. Zákon o státní 
službě má ovšem z logiky věci spíše udržovat stabilitu a předvídatelnost. 

Neakceptováno 

Připomínka nesměřuje k Závěrečné 
sebehodnotící zprávě, ale k navrhované 
novele zákona č. 234/2014 Sb., která je 
aktuálně předmětem projednávání 
v Poslanecké sněmovně. Součástí návrhu 
novely zákona bylo rozšíření důvodů 
pro odvolání představených, proto je to zcela 
transparentně uvedeno v sebehodnotící 
zprávě v popisu aktivit spojených 
s implementací zákona o státní službě 
ve sledovaném období. 

Akademie věd ČR s návrhem vypořádání 
souhlasí. 

Akademie věd 
České republiky 

27. připomínka - doporučující 

K bodu 1. Úvod, k textu „Principů přístupu k informacím je obsažen …“ 
(viz str. 3, 3. odst., 1. věta) 

Navrhujeme nahradit text „Principů přístupu k informacím je obsažen …“ 
textem „Princip přístupu k informacím je obsažen …“ 

Zdůvodnění:  

Jedná se o zjevný překlep.  

Akceptováno 
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Akademie věd 
České republiky 

28. připomínka - doporučující 

Ke kapitole 4. Implementace závazků národního akčního plánu ČR, 
k bodu 4.1.1 Implementace zákona o státní službě, k textu v kolonce 
Dokončené milníky, k bodu 3. Kontrolní činnost vyplývající ze zákona 
(služební vztahy…), k textu: „V 1. pololetí byla zahájena kontrola 
v Ministerstvu obrany….“  (viz str. 10, 3. bod, 2. odstavec textu, 1.věta)  

Navrhujeme nahradit v předmětné větě předložku „v“ předložkou „na“, tak 
že příslušný text této části věty bude znít: „V 1. pololetí byla zahájena 
kontrola na Ministerstvu obrany …“ 

Zdůvodnění:  

Jedná se o zjevný překlep.  

Akceptováno 

Akademie věd 
České republiky 

29. připomínka - doporučující 

Ke kapitole 4. Implementace závazků národního akčního plánu ČR, 
k bodu 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich 
doplnění na základě veřejných konzultací, k bodu Popis výsledku, 
k Milníku č.1, k části Datová sada, k textu: „Datová sady Registru územní 
identifikace ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech“ 
(viz str. 16, 2. kolonka)  

Navrhujeme nahradit výraz „Datová sady…“ výrazem „Datové sady… “ 
tak, že příslušný text této věty bude znít: „Datové sady Registru územní 
identifikace ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech“ 

Zdůvodnění:  

Jedná se o zjevný překlep. 

Akceptováno 

Asociace krajů 
České republiky  

Bez připomínek  

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

Bez připomínek  

Asociace 
samostatných 

Bez připomínek  
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odborů 

Bezpečnostní 
informační služba 
ČR 

30. připomínka - doporučující 

V kapitole 2 je na straně 4 uveden jiný počet a seznam členů Rady 
pro koordinaci boje s korupcí než je uvedeno na stránkách vlády. 

Akceptováno 

Česká advokátní 
komora  

Bez připomínek  

Česká komora 
architektů  

Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě  

Bez připomínek  

Česká lékárnická 
komora  

Bez připomínek  

Česká lékařská 
komora  

Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek  

Česká 
stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek  

Český báňský úřad Bez připomínek  

Český statistický 
úřad 

31. připomínka - doporučující 

Upozorňujeme na nepřesnou formulaci na str. 10 Dokončené milníky, 
odst. 3 - poslední věta prvního odstavce: Text "Kontrolovanými osobami 
byly ve 2. pololetí daného roku Úřad průmyslového vlastnictví..." 

Akceptováno 
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navrhujeme nahradit textem "Kontrolovanými subjekty/ služebními 
úřady  byly ve 2. pololetí...", protože se jedná o kontrolu ve služebních 
úřadech nikoli u osob. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

32. připomínka - doporučující 

Zpráva obsahuje příliš optimistický popis dosaženého stavu, který 
neodpovídá skutečnosti. Národní katalog otevřených dat (NKOD) je 
po technické stránce problematický a jeho nezbytné úpravy se nedaří 
řešit. Tato skutečnost by se měla v textu projevit minimálně přiznáním 
tohoto problému a příslibem zlepšení. 
 
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je významným 
producentem otevřených dat a jedním z hlavních přispěvatelů záznamů 
do NKOD. V současné době ČÚZK vkládá do NKOD cca 130 tisíc 
metadatových záznamů o datových sadách, které ovšem reálně tvoří 
pouze cca 30 datových sérií otevřených dat. Zdrojem otevřených dat je 
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a Informační 
systém katastru nemovitostí (ISKN). Národní katalog v současné době 
bohužel neumí pracovat se sériemi datových sad, pracuje pouze 
s jednotlivými datovými sadami. To významně komplikuje vyhledání 
jednotlivých datových sad. Na tuto nepříjemnost nás opakovaně 
upozorňují uživatelé našich dat, kteří s NKOD pracují a vyhledávají v něm 
otevřená data. Přestože Ministerstvo vnitra bylo na tento nedostatek 
opakovaně upozorněno, problém nebyl vyřešen ani v nové verzi NKOD. 
Při rozvoji NKOD je nezbytné přidat podporu datových sérií, která by 
výrazným způsobem zjednodušila a zpříjemnila práci a vyhledávání dat 
v NKOD.  
 

ČÚZK pro úvodní naplnění a následnou aktualizaci svých záznamů 
v NKOD používá svůj lokální katalog, ze kterého NKOD pravidelně 
aktualizuje záznamy. V současné době aktualizace probíhá denně a 

Vzato na vědomí 

Děkujeme ČÚZK za věcné připomínky 
odborného charakteru. Text byl doplněn 
ohledně záležitosti rozvoje a reálného stavu 
Národního katalogu otevřených dat. 

Souhlasíme s připomínkou ČÚZK, že NKOD 
neumí pracovat se sériemi datových sad, ale 
pracuje pouze s jednotlivými datovými 
sadami. NKOD se řídí standardem DCAT-AP, 
ve kterém podpora pro série datových sad 
není. V aktuální revizi standardu DCAT 
(https://w3c.github.io/dxwg/dcat/) je již 
problematika datových sérií zohledněna. 
Jakmile bude tato revize DCAT finalizována, 
lze její podporu zařadit i do plánu rozvoje 
NKOD. Vzhledem k tomu, že standard DCAT-
AP je vyžadován Evropskou komisí, potažmo 
Evropským datovým portálem, Ministerstvo 
vnitra by v této chvíli velmi nerado vymýšlelo 
vlastní proprietární řešení, které by se 
v blízké době muselo stejně změnit podle 
výše uvedeného standardu DCAT.  

Chápeme požadavky ČÚZK na změnu 
aktualizace metadatových záznamů 
v Národním katalogu otevřených dat, která 
není zcela optimální. Nicméně implementace 
přírůstkového zpracování kvůli jednomu, ač 

https://w3c.github.io/dxwg/dcat/
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při každém spuštění se z lokálního katalogu do NKOD nahrají všechny 
metadatové záznamy (bez ohledu na to, zda došlo ke změně záznamu). 
Tento postup je vhodný jen v případě malého počtu datových sad. 
V případě ČÚZK se tímto způsobem denně aktualizuje všech 130 tisíc 
záznamů, i když se reálně mění jen jejich zlomek. V rámci rozvoje NKOD 
dlouhodobě prosazujeme přírůstkovou aktualizaci, při které by se 
aktualizovaly pouze změněné záznamy. Tato nová funkcionalita by 
výrazně usnadnila aktualizace NKOD v případě poskytovatelů velkého 
počtu metadatových záznamů. 

významnému, poskytovali dat, by neúměrně 
zkomplikovala aktuální implementaci NKOD. 
Rádi bychom tento problém řešili s větším 
počtem institucí vyžadující toto řešení, 
zejména pak ve fázi dalšího rozvoje NKOD. 
MV pro sběr požadavků na rozvoj NKOD 
založilo online internetové připomínkovací 
místo na platformě GitHub (dostupné 
na https://github.com/opendata-mvcr/nkod), 
na které je možné vkládat připomínky, chyby, 
nové náměty pro rozvoj Národního katalogu 
otevřených dat, a tato připomínka je tam již 
zadána. Budeme rádi, když i mimo aktivity 
OGP budete směřovat další vaše připomínky 
a hlášení chyb právě sem. 

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek  

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek  

Exekutorská 
komora  

Bez připomínek  

Finanční arbitr Bez připomínek  

Generální inspekce 
bezpečnostních 
sborů 

Bez připomínek  

Grantová agentura 
ČR 

Bez připomínek  

Hlavní město Praha Bez připomínek  

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Bez připomínek  

https://github.com/opendata-mvcr/nkod
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Kancelář 
Poslanecké 
sněmovny 

Bez připomínek  

Kancelář prezidenta 
republiky 

Bez připomínek  

Kancelář Senátu Bez připomínek  

Kancelář veřejného 
ochránce práv 

Bez připomínek  

Komora auditorů 
ČR  

Bez připomínek  

Komora daňových 
poradců ČR 

Bez připomínek  

Komora 
patentových 
zástupců ČR 

Bez připomínek  

Komora 
veterinárních lékařů 
ČR 

Bez připomínek  

Konfederace umění 
a kultury 

Bez připomínek  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek  
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Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

33. připomínka - doporučující 

Na str. 13 – 22 doporučujeme vypustit z důvodu jednotného psaní 
a souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „kompetenční zákon“) z označení gestora 
„Ministerstvo vnitra ĆR“ zkratku „ČR“ a stejně postupovat všude 

Akceptováno 
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v textu, zpracovaném Odborem hlavního architekta eGovernmentu 
u celého nebo zkráceného názvu ministerstva.    

Odůvodnění: Dle § 1 bodu 8 kompetenčního zákona se tento úřad 
nazývá pouze „Ministerstvo vnitra“. Kompetence ministerstva vnitra 
jakožto „ústředního orgánu státní správy“ stanoví § 12 kompetenčního 
zákona. Vzhledem k tomu, že existence federálního ministerstva vnitra 
skončila 31. 12. 1992, je dovětek ČR v označení ministerstva zbytečný 
tím spíše, že jak náměstek pro státní službu tak odbor prevence 
kriminality MV ve „svých“ částech materiálu uvádějí označení správné.     

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

34. připomínka - doporučující 

Str. 13, část VÝCHOZÍ STAV, DEFINICE PROBLÉMU ŘEŠENÉHO 
PŘIJETÍM ZÁVAZKU: „…Navržený seznam prioritních datových sad není 
kompletní, protože neprobíhá dialog mezi veřejnou správou a veřejností. 
V důsledku toho veřejnost neví, s jakými datovými zdroji instituce veřejné 
správy pracují a instituce veřejné správy nevědí, o jaké datové sady má 
veřejnost zájem. Tento zacyklený koloběh je řešitelný formou dialogu 
mezi vybranými institucemi veřejné správy a veřejností formou veřejných 
konzultací.“ Doporučujeme zvážit doplnění materiálu v dále 
uvedeném smyslu anebo vypuštění vyznačené části bez náhrady.  

Odůvodnění: 

Není jasné, jak by tento dialog (popřípadě veřejné konzultace) měl 
probíhat, ani které instituce jsou „vybrané“. Otázkou je, zda za 
neprobíhající dialog mohou veřejné instituce nebo veřejnost. A není to 
spíše tak, že celá věc veřejnost nezajímá, jak napovídá druhá věta 
v citaci?  

Vzato na vědomí 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

35. připomínka - doporučující 

Str. 15 a 16 vyžadují jazykové redigování: Na straně 16 písařská chyba 
„datová sady Registru územní identifikace“, na str. 15 opakující se slova 
„Datová sada Ministerstva vnitra ČR „Datová sada Registru práv 
a povinností“ - doporučujeme vypustit text „Datová sada Ministerstva 
vnitra ČR“ bez náhrady – smysl textu se tak nezmění. 

Akceptováno částečně 

Text byl upraven následovně: 
„Datová Datové sady Registru územní 
identifikace ve smyslu zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech“ 
a 

„Datová Datové sada sady Ministerstva vnitra 
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ČR „Datové sada Registru práv 
a povinností ve smyslu zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisupředpisů“ se stala staly 
součástí návrhu nařízení vlády, …“ 

Národní 
bezpečnostní úřad 

36. připomínka - doporučující 

K části – 4 Implementace závazků národního akčního plánu ČR 

Téma 4.2.3. Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím na léta 2017–2020 

Odstavec – Hlavní cíl – na konci věty první v závorkách slova „utajované 
skutečnosti“ nahradit slovy „utajované informace“. 

Odůvodnění: Pojem „utajovaná skutečnost“ byl do právního řádu 
zaveden zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem 1.11.1998. 
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, což bylo 1.1.2006, byl uvedený 
pojem nahrazen pojmem „utajovaná informace“. 

Akceptováno 

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

37. připomínka - doporučující 

Obecné 

V textu jsou opakovaně uváděny informace o počtu podpořených projektů  
(např. na  stranách 33 a 34 informace k výsledkům dotačního řízení), 
avšak chybí zde informace o alokaci, respektive výši vynaložených 
peněžních prostředků na tyto projekty. Doporučujeme v textu tyto 
informace doplnit. 

Akceptováno 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

38. připomínka - doporučující 

Věcné 

Strana 16, kapitola 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné 

Akceptováno 
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správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací (řádek 
v tabulce Datové sady Centrálního registru administrativních budov) 

V tabulce je uveden stav plnění závazku, tzn. publikace vybraných 
datových sad. U datové sady Centrálního registru administrativních 
budov (CRAB), za jehož publikaci je odpovědný Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, je uvedeno, že závazek byl splněn. Podle 
stručného popisu závazku se nejedná pouze o publikaci, ale také 
o pravidelnou aktualizaci s  cílem zajištění co možná nejvyšší aktuálnosti. 
Datová sada CRAB je sice v Národním katalogu otevřených dat 
registrována, nicméně aktuálně neobsahuje žádné soubory ke  stažení. 
S ohledem na nesplnění tohoto úkolu navrhujeme u této datové sady 
změnit informaci ve sloupci splněno na „NE“. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

39. připomínka - doporučující 

Formální 

Strana 21, kapitola 4.2.2 Podpora rozvoje ekosystému otevřených 
dat veřejné správy ČR, Milník č. 5: Rozvoj dialogu s odbornou 
veřejností, poslední odstavec 

V odstavci dvakrát uvedený výraz „hackaton“ doporučujeme nahradit 
správným výrazem „hackathon“. 

Akceptováno 

Nejvyšší soud Bez připomínek  

Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Bez připomínek  

Notářská komora 
ČR  

Bez připomínek  

Rada pro 
rozhlasové a 
televizní vysílání 

Bez připomínek  

Sdružení místních Bez připomínek  
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samospráv ČR 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí 
ČR 

Bez připomínek  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky  

Bez připomínek  

Technologická 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek  

Úřad národní 
rozpočtové rady 

Bez připomínek  

Úřad pro dohled 
nad hospodařením 
politických stran a 
politických hnutí 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Úřad pro přístup 
k dopravní 

Bez připomínek  
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V Praze dne 3. července 2019 

Vypracoval: Ing. Iveta Korbelová Podpis:  

infrastruktuře 

Úřad pro technickou 
normalizaci‚ 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro zahraniční 
styky a informace 
ČR 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

Bez připomínek  

Ústavní soud Bez připomínek  
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ODBORNÉ VEŘEJNOSTI K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Závěrečná sebehodnotící zpráva k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

EDUin, Aliance 
pro otevřené 
vzdělávání 

40. připomínka - doporučující 

Návrh textu do sebehodnotící zprávy do části týkající se závazku "vytvoření 

národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím".   

 

Do sekce "Další informace" u tohoto závazku navrhuji doplnit:  

 

- Strategie nemá běžné parametry strategických dokumentů, jak je například 

uvedeno ve vládou schválené (2013) Metodice přípravy veřejných 

strategií,  a implementační síla celého dokumentu se tím výrazně snižuje.  

- Strategie nebyla do 13. září 2018 uveřejněna na nikde na webu a toto je 

třeba napravit.  

- Ze strany Úřadu vlády (OGP) je třeba dále monitorovat, zda návazný akční 

plán má parametry, které napomáhají úspěšné implementaci. 

Vzato na vědomí 

Strategie byla zveřejněna na webové stránce 

www.vyzkum.cz (odkaz: 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=8514

95). 

 

V Praze dne 3. července 2019 

Vypracoval: Ing. Iveta Korbelová Podpis: 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=851495
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=851495

