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osvobodit data
připojte se k manifestu fóra pro otevřená data
na www.otevrenadata.cz/manifest
prosazujeme přijetí zákonné úpravy otevřených dat v roce 2016.
prosazujeme tvorbu a dodržování jasných pravidel při publikování otevřených dat.
podporujeme publikování společensky a ekonomicky přínosných informací.
podporujeme živou a aktivní komunitu uživatelů a poskytovatelů otevřených dat.
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EdiTorial

Otevřená data – velká
příležitost tohoto století
Michal Tošovský

V

e Fondu Otakara Motejla se věnujeme otevřeným datům už několikátý rok. Celé to začalo tím,
že se Česko na konci roku 2011
připojilo k iniciativě Open Government Partnership a přislíbilo publikovat některé informace v otevřeném formátu,
tj. v podstatě bez omezení
v přístupu k nim či v následném nakládání s nimi. V době,
kdy v kapse nosíme výkonnější
stroje, než byly stolní počítače
před pár lety, a neustále jsme
připojeni k internetu, je to celkem logické. S tím, co umí naše technologie,
přece úměrně roste i potenciál toho, co s daty
dokážeme my sami.
Otevřená data jsou vnímána jako jedna
z obrovských příležitostí tohoto století. Někdy
se dokonce mluví o nové ropě“ či o hlavní su”
rovině nové průmyslové revoluce. Data mají
jednu obrovskou výhodu. Jakmile byla jednou
vytvořena, lze je spotřebovávat stále dokola,
aniž by jich ubylo. Stejnou surovinu – která byla
mimochodem pořízena z daní, tedy z peněz nás
všech – mohou tak využívat za stejných podmínek velké firmy i malé start-upy, studenti pro své
diplomky a vědci pro své akademické projekty,
poradenské firmy i úřady pro své analýzy.
Na otevřená data se lze podívat i jako na
demokratickou laboratoř, ony z hodin fyziky
známé ”ideální podmínky“ či ideální konkurenci, v níž mají všichni rovný přístup ke zdrojům. Otevření dat přitom neznamená stírání
hranice mezi soukromým a veřejným. Naopak,
někdy se ji díky tomu může podařit narýsovat
o mnoho jasněji.
Může to celé znít podezřele. Samotné instituce veřejné správy nebývají nadšené z představy,
že někdo bude na jejich“ datech vydělávat (a to
”

raději nemluvme o jejich
obavě z toho, že vlastně
ani nevědí, co se v datech
ukrývá a zda jsou správná).
Firmy, které si k nejrůznějším datům našly svou cestu
a staví na nich svůj byznys
už nyní, se také netěší na to,
že jim přibude konkurence.
Jenže žijeme v 21. století
a technologický vývoj nám
jednoduše dává možnosti,
na jaké jsme před deseti lety
nemohli ani pomyslet.
Otevřená data jsou příležitostí nejen pro firmy,
ale především pro stát. Úřadům a institucím
umožňují dialog s veřejností i mezi sebou navzájem o kvalitě a užitečnosti vlastních výstupů.
Mnohdy potřebné a málo využívané sdílení informací a dat mezi úřady se zásadně zjednoduší –
místo ubíjejícího a zdlouhavého vyměňování
dopisů postačí několik kliknutí. Aplikace a analýzy, které vznikají na otevřených datech, navíc
často řeší zcela konkrétní nedostatky ve fungování veřejné správy a dokážou nabídnout zcela
nové služby či alternativy k těm stávajícím. S otevřenými daty vzniká unikátní příležitost pro rozvíjení a zkvalitňování fungování veřejné správy
zvnějšku, vlastní aktivitou jednotlivců a ziskového i neziskového sektoru.
Podpora otevřených dat i díky aktivitě Fondu Otakara Motejla setrvale roste a stále více
institucí veřejné správy přistupuje na to, že není
rozumné data držet pod pokličkou, protože ta
nejlepší využití pro ně jednoduše vymyslí někdo
jiný, než ony samy. V letošním roce otevřelo svá
data ministerstvo financí i pražský magistrát,
na jejich a dalších datech vznikly letos desítky
nápadů a aplikací; o mnohých z nich i o lidech,
kteří je mají na svědomí, si můžete přečíst na nán
sledujících stranách.
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Dáme informace všem
Petr Kuchař, ředitel odboru na ministerstvu vnitra

Vojtěch Blažek

D

íky tomu, že úřady pustily všechny klíčové infor
mace v jednotné podobě na internet, mohly vznik
nout například aplikace, které mapují kriminalitu
ve městech, aktivitu poslanců nebo opravy silnic. Tahle re
voluce má od roku 2107 přijít i do Česka: úřady budou muset
povinně zveřejňovat balíky takzvaných otevřených dat, říká
Petr Kuchař, který tuto oblast řídí na ministerstvu vnitra.
Co jsou vlastně otevřená data a proč jsou důležitá?
Jde o to, že veřejná správa disponuje obrovským množstvím
dat, která ale buď nezveřejňuje vůbec, anebo špatným způ
sobem. Například tak, že ta data nejsou dále strojově zpra
covatelná. Když to zjednodušeně vysvětlím: mám nějaká
data v elektronické tabulce, ale úřad, místo aby tu zdrojo
vou tabulku zveřejnil, raději ji vytiskne, úředník podepíše
a naskenuje do PDF souboru. A ten pak zveřejní.
To jsou všechny ty informace například o veřejných zakázkách nebo smlouvách, které mívají úřady na webech?
Přesně tak, ale mohou to být i rozpočty nebo třeba statis
tika o stavu životního prostředí. Pro člověka jako konco
vého příjemce jsou tato data v pořádku, může si je přečíst.
Problém nastává, když je chceme dál zpracovávat – když
je chceme například propojit s jinými daty a tím povýšit
jejich hodnotu. Tehdy je potřeba, aby ta data zpracovával
počítač. A ten samozřejmě z naskenovaných údajů nic
nevytěží, protože potřebuje pracovat se zdrojovými daty.
A my na ministerstvu vnitra právě v projektu Otevřená
data řešíme, aby úřady zveřejňovaly zaprvé všechna data,
za druhé úplně a za třetí, aby – když už vše zveřejňují – to
bylo v dobře popsané struktuře. To znamená, když jedna
obec zveřejní svůj rozpočet, aby ta druhá ho zveřejnila
stejným způsobem a bylo možné to pak strojově porov
návat. Tedy ve stejném formátu a stejné vnitřní struktuře:
aby v každé obci znamenal první sloupec tohle, druhý zase
tamto, hlavně ale všude stejně. Protože programátor, který
později bude s daty pracovat, prostě nemůže udělat tolik
výjimek, kolik je v Česku obcí.
A k čemu mi tedy tahle data budou dobrá?
Klíčové sdělení je, že otevřená data jako taková vlastně ne
jsou určená pro laika či koncového spotřebitele.
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Protože by se v nich ztratil?
Ano, je jich hodně, jsou složitá a zpravidla u nich chybí
správná interpretace. Ale ta data slouží například vývojá
řům aplikací nebo datovým žurnalistům, kteří je dokážou
zpracovat. Z těchto dat vytvoří informace, které v lepší,
zpracované podobě poskytují dalším příjemcům – ob
čanům nebo firmám. Příklad: ministerstvo dopravy zve
řejní jízdní řády na železnici, což je velmi komplikovaná
struktura a já jako občan se v ní určitě nebudu orientovat.
Ovšem v okamžiku, kdy někdo na základě těchto dat vy
tvoří aplikaci, kde si budu moct zvolit, odkud, kam a kdy
mohu jet, je to pro mě velmi užitečné a snadné k použití.
Dnes jsou jízdní řády přesně tím příkladem, jak se data
zveřejňovat nemají, protože ministerstvo dopravy je dnes

Myšlenka otevřených
dat říká, že data mají být
zveřejněna tak, aby je mohl
použít kdokoliv.
nezveřejňuje, ale najímá si společnost, která data přepro
dává. Vy sice můžete mít v mobilu aplikaci s jízdními řády,
ale je to s reklamou – takže ta společnost z nich vlastně
těží. Naproti tomu myšlenka otevřených dat říká, že data
mají být zveřejněna tak, aby je mohl použít kdokoliv. Ať si
pak klidně programátor takovou aplikaci napíše sám.
Cítíte tedy, že z byznysu je poptávka po využití těchto
dat?
Ano, jednoznačně. Určitě je tady poptávka po zveřejňování
dat o rozpočtech kvůli kontrole, jestli instituce hospodaří
účelně. Příkladem je aktuálně schválený zákon o registru
smluv, kde dokonce smlouva, dokud není zveřejněna, není
platná. Důležité jsou seznamy vypisovaných veřejných za
kázek, kde si potřebujete hlídat, jaké zakázky ten který úřad
vypisuje a jestli se já jako podnikatel do nich mohu přihlá
sit. Zajímavým příkladem možného propojení mohou být
mapy kriminality a životního prostředí: představte si, že
provozujete realitní kancelář, která na svých stránkách in

27.11.2015 14:01:54
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Foto: Lukáš Bíba

zeruje nemovitosti – když tyhle dvě mapy propojí, může
pak na webu ukázat, že prodává pěkný byt v lokalitě, kde
je nízká kriminalita a zároveň je tam čisté životní prostředí.
K tomu dá odkaz, že data poskytlo ministerstvo vnitra a ministerstvo životního prostředí. Tím celým se nese myšlenka,
že občan vznik těchto dat na úřadech prakticky zaplatil
ze svých daní. Takže by měla být zadarmo a pro všechny.
Když dnes někdo tato data chce, musí si o ně většinou
individuálně požádat podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Dostane je, pak přijde další žadatel a úřad
je pošle na vyžádání i jemu. My přicházíme s proaktivním
přístupem: úřad si tím ulehčí práci, tyto žádosti o informace mu odpadnou.
Něco takového už u nás existuje?
Takové projekty mají například ve Velké Británii, která je
v otevřených datech velice pokročilá, a první desítky datových zdrojů už existují i u nás. Podívejte se na data.gov.cz
a uvidíte sami.

Cesta2 04-06 rozhovor Kuchař_OK.indd 5

Kde se tedy vlastně zrodil nápad na zveřejňování obrovských množství dat a kde to dnes umí nejlépe?
Otevřená data začala přibližně v roce 2011 ve Spojených
státech, následně vznikla iniciativa Open Government
Partnership, k níž se přihlásily všechny vyspělejší země
světa. Lídry jsou právě USA a Velká Británie, které začaly
nejdříve. My jsme na ministerstvu vnitra s tím vším začali
později a vycházíme z jejich zkušeností, takže byť na tomto
projektu pracujeme teprve rok, významně je doháníme.

Petr
Kuchař
ředitel odboru
hlavního architekta
eGovernmentu
na ministerstvu
vnitra

Takže je dobré ty miliony a miliony dat prostě vrhnout
ven vlastně bez účelu? A s vírou, že většinou z nich
někdo dokáže vytvořit něco užitečného?
Ano, známý citát říká, že data si nakonec najdou svůj účel,
protože konečný příjemce s nimi něco vymyslí. Takže není
důvod ho omezovat. Úředník nemůže posoudit, jaká data
mohou mít hodnotu a jaká ne. Pochopitelně i toto má své
výjimky a každý, obzvlášť dnes, pochopí, že data důležitá pro
bezpečnost země se nikdy nemohou stát otevřenými daty.
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Říká se také, že otevřená data jsou surovinou 21. století, která čeká na toho, kdo ji dokáže vytěžit. V jaké fázi
toho těžení jsme teď my v Česku?
V té, že veřejná správa ještě nezná potenciál otevřených
dat, protože je to u nás nové téma. Ne všechny úřady data
publikují a důvodem může být třeba jen to, že jim nepřijdou zajímavá. Ministerstvo vnitra přišlo letos s projektem,
který řeší ukotvení otevřených dat do zákona. A druhým
tématem je osvěta, aby úředníci věděli, proč a jak by měli
data zveřejňovat. Vedle toho vznikly takzvané vzorové
publikační plány, které říkají, jaká data by měly konkrétní
úřady zveřejňovat. Jaká data se nacházejí například na ministerstvech, krajích nebo obcích. A říkáme také, jakým
způsobem je vhodné je publikovat, v jakém formátu
a v jaké struktuře.

Foto: Lukáš Bíba

Takže dnes je otvírání dat pořád dobrovolná věc. Když
úřad nechce, tak nemusí?
Ne, nemusí. Připravujeme opatření, kdy vláda svým nařízením stanoví seznam datových sad, které budou muset
úřady povinně publikovat. Buď to budou okruhy dat, nebo
konkrétní věc – například ty již zmíněné jízdní řády. V těch
okruzích pak určitě budou rozpočty, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem nebo i obsazovaná místa ve veřejné
správě, o která mohou mít zájem portály zprostředkovávající práci. Ke zmíněnému vládnímu nařízení by měla otevřít prostor právě novela zákona o svobodném přístupu

k informacím, v němž definujeme, jaké podmínky musí
otevřená data splňovat. Na podporu otevřených dat vybudovalo MV také tzv. Národní katalog otevřených dat.
Protože otevřená data jsou sice dobrá věc, ale příjemce
může mít velký problém je najít. Kdybych chtěl zpracovat
data z rozpočtů všech úřadů v zemi, musel bych proklikat
tisíce stránek. A proto vzniklo jedno místo jako katalog,
kde budou existující otevřená data zaregistrována, budou
k nim atributy jako název, kdo je publikoval, případně
nějaké značky, že jde o údaje o rozpočtu, o dopravě a podobně. V tomto katalogu si pak mohu interaktivně vyhledávat odkazy na zdrojová data a ta pak z jejich umístění
stahovat.

Data si nakonec najdou
svůj účel, protože konečný
příjemce s nimi něco
vymyslí. Takže není důvod
ho omezovat.
Je tady navíc aktivita Evropské komise vytvořit celoevropský katalog otevřených dat, který bude vytěžovat
jednotlivé národní katalogy, takže potom bude možné
vyhledávat existující otevřená data v celé Evropě. Například už dnes existují aplikace, které využívají i naše data
o kontrolách České obchodní inspekce nebo hygienických
stanic. Ukážou vám, ve kterých restauracích byla kontrola
a jak dopadla.
Kdy se tedy budou otevřená data zveřejňovat povinně?
Novela zákona by měla jít do konce roku vládě. Během
roku 2016 by měla projít legislativním procesem a účinnost předpokládáme od 1. ledna 2017. Plánujeme, že příští
rok budeme pořádat sérii školení a seminářů pro úřady,
na nichž budeme vysvětlovat, co vlastně open data jsou,
ale budeme poskytovat i konzultace: přijedeme na úřad,
identifikujeme vaše data a pomůžeme vám s tím, abyste
vše rozjeli.
Jak stará data budou muset úřady zveřejňovat?
To záleží na zajímavosti dat. Pokud jsou opravdu zajímavá,
mohou jít až 10 let nazpět – u těch dat, která budou určena
jako významná. Pokud mají smysl jen do budoucna, jako
například jízdní řády, tak až od okamžiku publikace.
Nehrozí, že úřady zkolabují kopírováním dat z excelovských tabulek a přepisováním z PDF?
Záleží, jak kvalitní data mají. Nás většinou zajímají jen
ta, která jsou dnes už stejně v nějakém informačním systému a nepořizují se klapáním do klávesnice. Takže jde jen
o změnu exportu dat ze systému a úřady by to mělo zatížit
n
jen mírně.

Cesta2 04-06 rozhovor Kuchař_OK.indd 6

27.11.2015 14:02:33

PŘÍLOHA TÝDENÍKU EKONOM

Aplikace umíme,
bez otevřených dat
se ale nerozjedou

Data
otevřená
budoucnosti

Milan Hrabovský, ředitel divize vývoje společnosti Microsoft

Marek Jelen, Developer Advocate, Red Hat

K

de je autobus a za jak dlouho asi dorazí? Kde
jsou volná parkovací místa? Kterým nebezpečným místům ve městě se raději vyhnout? Kdy
vyvezou kontejner? Jaký je v mém městě zájem o místa
ve školkách či školách? Je úředník, se kterým něco
potřebuji vyřídit, v práci? Kde v mé blízkosti zrovna
nabízejí města či obce nebytové prostory k pronájmu?
To jsou otázky, které čas od času řeší kdekdo. Není
problém napsat e-mail na podatelnu daného úřadu
a počkat si na odpověď. Ale jde to i lépe. Mnohem lépe.
Stačí otevřít data a dát k nim lidem přístup.
Nápadů na to, jaká data a jakým způsobem lidem
nabídnout, je spousta. Některé už jsou i realizované –
ve světě s otevřenými daty běžně pracují města i jiné
instituce a organizace. Ale ani u nás nespíme. V červnu
proběhla v Praze unikátní akce Open Data Hackathon
Prague Hacks. Během jednoho víkendu desítky lidí
vytvořily 14 různých projektů pracujících s otevřenými daty.
Některé z těchto aplikací je možné klidně okamžitě nasadit a spustit v reálném provozu. Například
NeverRun, ukazující na mapě aktuální polohu a pohyb
prostředků pražské hromadné dopravy, už čeká jen
na reálná data – město je prý slíbilo poskytnout. To by
ještě před několika lety nebylo tak jednoduché, protože
by bylo nutné pro aplikaci připravit také hardwarové
zázemí a nastavit jeho výkon tak, aby zvládlo i případné špičky.
Díky cloudu je cesta od vývojářů do praxe mnohem
rychlejší. Většina vývojářů využila během hackathonu
předností cloudové platformy Microsoft Azure, u které
je jedno, zda jde o testovací aplikaci pro pár uživatelů,
nebo o řešení, které budou využívat desetitisíce lidí
po celé republice či v zahraničí. Azure dodá tolik výkonu, kolik je potřeba. Využití cloudu proto výrazně
zrychluje, zjednodušuje vývoj řešení a podstatně zlevňuje jeho reálné nasazení.
Rychlost a jednoduchost současně motivují i vývojáře, protože každého těší, když se jeho aplikace
používá. Kolem otevřených dat se vytvořila komunita
zapálených lidí, kteří už věnovali spoustu svého času
vytváření aplikací. Teď je třeba, aby státní instituce
a samosprávy zvedly hozenou rukavici, zpřístupnily svá
data a aplikace nabídly svým občanům. Ve světě už otevřená data frčí, u nás se zatím zahřívá motor. Jsem ale
■
optimista a věřím, že ten náskok brzy doženeme.
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Ve světě už
otevřená
data frčí,
u nás se
zatím
zahřívá
motor.

Věřme, že
jednou svět
k lepšímu
změní
i otevřená
data.

tevřená data jsou pokračováním trendu, který
společnost Red Hat vždy podporovala. Před
mnoha lety zakladatelé firmy přišli s vizí otevřeného softwaru, který by nebyl jen zájmem několika nadšenců, ale principem, který se stane klíčem k budoucnosti
IT, neboť motorem inovací bude spíše široká komunita
vývojářů než uzavřená oddělení R&D klasických softwarových firem. V začátcích se klasičtí vendoři této myšlence
vysmívali a bohužel i mnoho zákazníků nebylo s to pochopit, v čem vlastně ony hodnoty otevřeného softwaru vězí.
Vystihuje to i citát Mahátmy Gándhího First they ignore
”
you, then they laugh at you, then they fight you, then you
win“, který se stal mottem společnosti Red Hat. Jak čas
postupoval, společnost Red Hat procházela zmíněnými
fázemi a my stále věřili, že otevřenost, kterou jsme vždy
prosazovali, jednou zvítězí. Vrchol předposlední fáze pak
představuje citát Steva Ballmera, CEO Microsoftu, Linux
”
is cancer“. Koncem roku 2014 už s novým CEO Microsoft
prohlásil Microsoft loves Linux“ a koncem roku 2015
”
Red Hat a Microsoft uzavřely strategické partnerství.
S rostoucí důležitostí IT si i zákazníci začali uvědomovat,
že svázání se pouze s jedním dodavatelem je nebezpečné
a že spolupráce je klíčem k budoucnosti. Ve výsledku se
ukázalo, že otevřený software a otevřenost, ve kterou jsme
vždy věřili, se stávají základním rysem moderního IT.
Proč je zde zmiňován tento příběh? Co má společného
s otevřenými daty? Protože principy, na kterých jsou založena otevřená data, jsou i základní principy, na kterých
je založena společnost Red Hat. A i v oblasti otevřených
dat dnes vidíme spoustu výsměchu a urážek, stejně jako
byl ve své době urážen otevřený software. Postupně se
dokonce objevují aktivní odpůrci otevřených dat, což ukazuje, že otevřená data se dostávají již do předposlední fáze
tohoto cyklu, která ale bohužel trvá zpravidla nejdéle.
Nicméně stejně jako kdysi skupinka nadšenců věřila,
že otevřený software dokáže změnit svět, nyní věřme, že
jednou svět k lepšímu změní i otevřená data. Všichni bychom se nyní měli snažit podporovat nejen otevřená data,
ale i otevřenou a aktivní společnost, která bude schopna
nad těmito daty postavit aplikace, které přinesou reálné
hodnoty koncovým uživatelům. V důsledku je totiž důležité nedívat se na otevřená data jen z pohledu pojďme
”
otevřít co nejvíce datových sad“, ale primárně z pohledu
pojďme vymyslet aktivity, které mohou zlepšit svět a naši
”
společnost“. A pokud takováto data nejsou dosud otevřená,
■
zasaďme se o jejich otevření.
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Otevřená data
zlepšují život
Helena Pirnerová

O

brovské množství volně dostupných dat a moderní technologie pracující s nimi. Stovky mobilních aplikací, které usnadňují společenský život.
Nové pracovní příležitosti, zlepšení veřejných služeb, transparentnost, úspornost a zefektivnění veřejné správy. To není
utopická představa, ale realita, která hýbe nejen světem, ale
i Českou republikou. Pomocí mobilních aplikací můžete například snadno vyhledávat v insolvenčním rejstříku, zjistit
počet krádeží v jednotlivých částech Prahy nebo zobrazit
základní vztahy aktérů ve vybraných korupčních kauzách.
A stačí málo, mít nápad a k dispozici data.
Otec dvou dětí Martin Vašák například na internetu
hledal přehled pěkných dětských hřišť. Něco našel, ale nic
nevyhovovalo. Buď bylo informací málo, nebo moc. Zjistil,
že na území hlavního města se ve správě městských částí
nebo magistrátu nachází zhruba 1000 hřišť. Oslovil proto
nejdříve všechny úřady a zažádal o poskytnutí údajů. Příslušné pracovníky také poprosil o tip na zajímavé lokality.
Na závěr vybral zhruba 400 hřišť, všechna navštívil, popsal
a nafotil. A aplikace www.hristepraha.cz byla na světě.
Podobně vznikla také aplikace vozejkmap.cz, která
v Česku i v zahraničí mapuje bezbariérová místa, jako například kavárny, veřejné toalety nebo MHD. Vozíčkáři si s ní
mohou snadno naplánovat trasu a využitelná je i pro matky
s kočárky. V současné chvíli obsahuje kolem osmi tisíc bezbariérových míst.

Transparentnost státní správy
Kolik peněz se utratí za veřejné zakázky a kam vlastně
tečou? Jak je možné, že to neví nejen občan, ale ani stát?
To byly otázky ekonoma Jiřího Skuhrovce, které daly vzniku aplikaci vsechnyzakazky.cz. Informace o hospodaření
politických stran a jejich dárcích zase mapuje aplikace
politickefinance.cz.
Nápadů na využití dat není tedy očividně nikdy dost.
Fond Otakara Motejla proto již potřetí vyhlásil soutěž Společně otevíráme data, která má propojit firmy, obce, IT specialisty a vysoké školy, a přispět tak k rozvoji a zkvalitnění
služeb pro občany, ekonomickému růstu a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.
Letos se přihlásilo celkem 27 aplikací vytvořených firmami, studenty i neziskovkami. Jedná se o projekty z oblasti
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financí, dopravy, vzdělávání, demografie i životního prostředí.
Soutěžil také první převážně ženský tým. Poprvé se také zapojily instituce veřejné správy a studenti středních škol.
Vítězem letošního ročníku se stala aplikace právě od státní instituce – za projektem Supervizor, který umožňuje dohledat
podrobné informace k hospodaření úřadu, stojí pracovníci
ministerstva financí.

Top 10 aplikací

Supervizor

http://data.mfcr.cz/supervizor/
Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami
ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat
podrobná data z faktur – částka, dodavatel, předmět
faktury a další informace. Cíl aplikace je dvojí.
Jednak zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí
veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu. Díky tomu, že tato
data jsou již přístupná katalogu otevřených dat ministerstva financí, může podobnou aplikaci vyvinout
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absolutně kdokoli. Instituce ale nemají potřebné zdroje,
zkušenosti ani nadšení. Nic ale nebrání tomu, aby publikovaly data v otevřeném formátu a samotný vývoj
nechaly na veřejnosti. Aplikace Supervizor byla vyvinuta pracovníky ministerstva financí a trvala celkem
10 „člověkodnů“.
Soutěžící: Ministerstvo financí
Tým: Benedikt Kotmel, Martin Kopeček,
Jan Vlasatý

GovData

http://www.govdata.cz
V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné
správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro
jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit

účast ministrů visegrádské čtyřky na Radě Evropské
unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského
parlamentu a každý týden je aktualizuje. Na rozdíl od jiných stránek zabývajících se Evropským parlamentem
není portál Hlidame.je zaměřen na proces hlasování, ale
na všechny ostatní aktivity. Ukazuje a umožňuje komparaci aktivity jednotlivých zemí, stran, europoslanců
či evropských politických frakcí. Oproti oficiálnímu
webu Evropského parlamentu umožňuje přehlednější, intuitivnější a jednodušší zacházení a především
samotnou možnost komparace a řazení dle států,
politických stran a podobně.
Soutěžící: KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

HejbejBrnem

www.hejbejbrnem.cz
a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře
aplikací. GovData jsou tedy jakýmsi mostem mezi otevřenými daty a aplikacemi. GovData nabízí API neboli
rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské
nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní
rejstřík a registr plátců DPH. Podle tvůrců je důvodem
pro vytvoření aplikace úroveň poskytovaných služeb
v České republice ve srovnání se západními konurenty.
A je jedno, zda se jedná o platební SMS brány, nebo informační služby typu obchodní rejstřík. Většina českých
API je podle nich tvořena bez jakýchkoli ohledů na budoucí uživatele a jejich potřeby, navíc pomocí zastaralých technologií a postupů.
Soutěžící: Octagon.cz s.r.o.

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům
Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace
o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně
největší dopravní problémy, a mohou být nápovědou,
kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také
umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí
a Brnem „hýbat“, tedy pohnout aktuálními problémy

Hlidame.je
hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich
zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat
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města. Pomocí tlačítka Chce to změnu je možné
nahlásit nejen aktuální potíže či krizovou situaci, ale
také upozornit na dlouhodobé problémy. Cílem je
zlepšit situaci brněnské MHD, cyklodopravy i veřejných
komunikací.
Soutěžící: NESEHNUTÍ Brno

IODA

http://www.ioda.cz
V současné době jsou významná data o dopravě
roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Cílem spolku IODA je jejich shromažďování
a prostřednictvím aplikací umožnění přístupu k důvěryhodným a kvalitním údajům, které si může každý zobrazit v libovolně dlouhém časovém úseku a následně využít podle
svých potřeb v tabelární či grafické podobě. IODA usnadní
práci studentům, pedagogům odborné i laické veřejnosti.

tit detailní informace například o možnostech využití
území, záplavových oblastech, evidenci majetku, údajích
z katastru nemovitostí, a to včetně listů vlastnictví.
Může si také zobrazit historickou mapu nebo zjistit rozmístění policejních služeben. Mapové portály Geosense
dnes v České republice používá přes 1400 měst a obcí.
Soutěžící: Geosense s.r.o.

NeverRun

http://neverrun.github.io

IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než
550 datových řad. Jedním z hlavních dokumentů, z nichž
jsou v současnosti čerpány údaje pro různé analýzy v oblasti dopravy, patří statistická Ročenka dopravy ČR, kterou
každoročně vydává Ministerstvo dopravy ČR. Z tohoto důvodu tvoří jádro databáze právě tato data, která jsou však
postupně doplňována z mnoha dalších zdrojů.
Soutěžící: IODA, z.s.
Tým: Martin Novák, Jan Tichý

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální
polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další
spoj; odtud název NeverRun. Dopravní data ale
aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad
vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez
úspěchu.
Soutěžící: NeverRun
Tým: Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný,
Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Mapová aplikace Geosense

http://gp.geosense.cz/praha‑17
Doplňující informace: www.geosense.cz

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň
poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z městské
části občanům on-line. Aplikace pracuje s množstvím
otevřených dat, která dodává například Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo OpenStreetMap.
Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce
a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjis-
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Využití rádiového spektra

http://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vy
tvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém
spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost.
Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek
stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro
jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby
a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnad
ňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním
dokumentům. „ČTÚ dlouhodobě podporuje iniciativu
otevřených dat jako cestu k transparentnosti veřejné
správy. Usnadňuje se tím možnost efektivního plánování

nění je možné kombinovat. Kromě samotných hodnot
nabízí aplikace také index vyjadřující, jak si vybraná
obec vede v porovnání s ostatními. Použitá data apli
kace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.
Soutěžící: Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

Znečišťovatelé pod lupou
http://www.znecistovatele.cz

při využívání rádiového spektra i kontrola efektivního
hospodaření s kmitočtovými pásmy. Interaktivní mapy
poskytují přehled o tom, jak jsou jednotlivá pásma
rádiových kmitočtů v České republice využívána i jaké
pro ně platí podmínky. Nejznámější způsoby využití pak
reprezentují barevné piktogramy, přes něž je možné
zobrazit jim přiřazená pásma,“ říká předseda Rady
ČTÚ Jaromír Novák.
Soutěžící: Český telekomunikační úřad

Web chce pomoci občanům získat informace o to
xickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způ
sobeném průmyslovými i zemědělskými provozy.
Uživatelé zde najdou informace o tom, kdo a jaké
toxické látky produkuje v jejich okolí. Naleznou tu
také základní fakta o tom, jak tyto látky mohou ohro
žovat jejich zdraví. Web využívá data shromažďovaná
v Integrovaném registru znečišťování, který spravuje
ministerstvo životního prostředí. Aplikace byla vy
tvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat
a každoročně aktualizovat. Uživatelé mohou využít
přehledného zobrazení původců znečištění jednak po
mocí mapy a také v tabulkách prostřednictvím
žebříčků.
Soutěžící: Vojtěch Staněk (Gymnázium PORG)

n

zmapováno.cz

http://www.zmapovano.cz
Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat České
republiky. Uživatelé mají snadno přístupná data z více
zdrojů – například ministerstvo financí, Český statistický
úřad nebo Česká pošta. Pro začátek je k dispozici
19 druhů měření až do úrovně obcí. Datové zdroje, mezi
kterými je například nezaměstnanost, počet dětí, počet
seniorů, hrací automaty, lesní půda nebo hustota zalid
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Česko má oproti
světu co dohánět
Helena Pirnerová

V

elká Británie, Německo, Nizozemsko, USA. To
jsou země, které jsou České republice často předkládány jako vzor přístupu k otevřeným datům.
A ne bezdůvodně. V mezinárodním hodnocení otevřenosti se tyto země umisťují na prvních deseti příčkách.
Nedá se ale říct, že by Česká republika zaostávala. Naopak.
V žebříčku Open Data Index 2015 se umístila na 20. pozici.
Jak se ale mnozí odborníci shodují, stále má co dohánět.
Česká republika si oproti loňskému indexu pohoršila.
”
Oslabilo ji především rozšíření hodnocení o šest nových
datových oblastí, například zdravotnictví, kvalitu povrchových vod či meteorologická data. Svou roli sehrálo i to, že
ministerstvo spravedlnosti od loňska neaktualizovalo soubor s daty obchodního rejstříku,“ říká koordinátor Fondu
Otakara Motejla, který se na Open Data Indexu podílí,
Michal Tošovský.

V Česku vůči veřejné správě
panuje nedůvěra, která není
bezdůvodná. Veřejná správa
je uzavřená do sebe a zejména
spolupráci s komerčním
sektorem se brání.
Open Data Index hodnotí země podle dostupnosti
a kvality přístupu k informacím v šestnácti klíčových
oblastech, mezi kterými je například státní rozpočet, výsledky voleb, jízdní řády nebo data o životním prostředí.
Letos se do průzkumu, jejž připravuje nevládní organizace Open Knowledge ve spolupráci s odborníky z celého
světa, zapojilo 134 zemí. I přes úctyhodná čísla ale většina
dat stále není dostupná nebo zůstává uzavřena v nevyhovujících formátech. Ve sledovaných státech například
stoupl objem zveřejněných dat - počet data setů - v otevřeném formátu ze 123 na 160, procento jejich otevřenosti je
ale o dvě procenta nižší než loni.
České republice se daří například ve zveřejňování státního rozpočtu. Méně už však v tom, za co konkrétně stát
utrácí. Dobře si vede ve zveřejňování legislativních, geogra-
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fických dat a volebních výsledků. Opačně je tomu v případě
dat o kvalitě vody nebo registru firem. Samostatný problém
tvoří jízdní řády, o které se v České republice vedou dlouholeté spory s jednou soukromou společností. Ta koncem
letošních prázdnin data uvolnila, bohužel však v nevyhovujícím formátu, což jí umožnila nepřesná vyhláška.
Podle odborníků, kteří se otevřenými daty zabývají,
je třeba se soustředit především na změnu společenského
vnímání a přístupu k veřejné správě. V Česku totiž vůči veřejné správě panuje velká nedůvěra, která samozřejmě není
bezdůvodná. Veřejná správa je hodně uzavřená do sebe
a zejména spolupráci s komerčním sektorem se brání
Otevírání dat je důležitým tématem i pro nás a ak”
tivně se podílíme na zvyšování povědomí, jak mezi těmi,
kteří data poskytují, tak těmi, kteří nad nimi staví nové
aplikace usnadňující život běžným občanům. Vlastníkům
dat z řad státní správy, samosprávy a komerčních firem
nabízíme klíčovou infrastrukturu a služby, které umožňují
efektivní otevírání a publikaci otevřených dat. Společně
s Fondem Otakara Motejla se snažíme o osvětu v oblasti
otevřených dat a podporujeme vývojářské soutěže a hackathony. Řešením, která takto vzniknou, nabízíme jak
technologickou, tak marketingovou podporu,“ říká Milan
Hrabovský, ředitel divize vývoje společnosti Microsoft.
Velkou otázkou problematiky otevřených dat je samozřejmě jejich využití. Mnohokrát omílaná věta Rufuse Pollocka, ředitele Open Knowledge Foundation, že
nejzajímavější využití vašich dat obvykle vymyslí někdo
jiný, má své zastánce i odpůrce. Díky hackhathonům, tedy
víkendovým setkáním programátorů, pořádaným v zahraničí i České republice, vzniklo přímo nad otevřenými daty
mnoho pozoruhodných nápadů. Zároveň je však potřeba
dávat data do souvislostí a vysvětlovat možná úskalí, obzvlášť pokud se uživatel v dané problematice neorientuje.
Česká republika má bezesporu velké množství dob”
rých programátorů, řekl bych, že otevřených dat je ale stále
málo. Je paradox, že minulý týden jsme jako česká firma
získali zakázku na aplikace týkající se otevřených dat několika německých měst. Mnohem raději bych ale tuto službu
připravoval pro česká města,“ říká Stanislav Dvořák, ředitel
mobilní divize společnosti Anywhere Mobile Apps, která
n
se zabývá vývojem mobilních aplikací.
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Kdo v Česku otevírá data?

Benedikt Kotmel

Martin Tajtl

Ministerstvo financí

Česká obchodní inspekce

Je těžké poměřovat ČR s cizinou. Můžeme srovnat například počty
publikovaných datových sad (a v tom jsme oproti „otevřeným
zemím“ opravdu pozadu, protože například Velká Británie
publikuje v národním katalogu 27 000 datových sad, zatímco
u nás jich je publikováno 80, z čehož je 30 datových sad MF). Ale
není to jediné měřítko. Důležité je samotné využití otevřených
dat. V ČR je velká poptávka po transparentnosti a publikace dat
v otevřeném formátu je důležitou, ale nikoliv postačující součástí
transparentní veřejné správy.

Co bychom bezpochyby měli převzít ze zahraničí, je změna myšlení. Stále
u nás přetrvává smýšlení, že dokud úředník s nikým nesdílí informace
a drží si na ně monopol, nikdo jej nemůže propustit ani nikdo nepozná,
jestli dělá svou práci dobře, nebo ne. V zahraničí se již leckde podařilo
smýšlení převrátit do roviny, že data a informace produkované úředníky
si již občané zaplatili ze svých daní, a tudíž na ně mají nárok. Například
v Rakousku již řada úředníků aktivně žádá své nadřízené, aby byla
zveřejněna data týkající se jejich práce, protože chtějí prezentovat
výsledky své práce a ukázat její kvalitu a užitečnost.

Jiří Čtyroký

Ondřej Profant

Institut plánování a rozvoje

Magistrát hlavního města Prahy

Nemyslím si, že zveřejňování všeho, co existuje a je právně možné
zveřejnit, je ideálním řešením. Řada dat úřadů jsou různé interní
evidence a agendy, jejichž přímá využitelnost mimo úřad je dost
nízká. Stejně tak mohou mít úřady data málo aktualizovaná
nebo nepříliš spolehlivě zjištěná. K otevírání dat je proto dobré
přistupovat sice aktivně, ale se zdravým rozumem. Je také dobré
naslouchat uživatelům, kteří mají o nějaká tematická data zájem.
Můžeme jim vyhovět? Máme taková data? Za jakých podmínek
bychom je mohli připravit? Publikovat má totiž smysl jen taková
data, která chce někdo použít. Nicméně v naší situaci, kdy je
publikovaných otevřených dat zatím jen minimum, buďme rádi
za každou datovou sadu. Výběr přijde později.

V ČR jsme na úplném začátku. Bohužel zde nemáme tradici
transparentnosti. A to jak v legislativě, tak ve společenském
vnímání. Když obdobné projekty prosazujeme, je to vnímáno jako
revoluce namísto zcela normálního požadavku. Hlavní překážkou tak
není legislativa. Prvotním problémem v našem prostředí je samotná
konsolidace dat uvnitř instituce.
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OTEVŘENÁ DATA

JAK STÁTY ZPŘÍSTUPŇUJÍ
SVÁ DATA

Systém hodnocení: Celkem bylo hodnoceno 13 ukazatelů, u každého z nich bylo možné
dosáhnout 0–100 % podle toho, do jaké míry jsou data v dané zemi zpřístupněna.
Maximální možný celkový zisk v indexu tak činí 1300 bodů (13 x 100 %).

CELKOVÉ SKÓRE
6.
DÁNSKO
925

12.
OSTROV MAN
815
5.
KANADA
930

7.
NORSKO
890

19.
IRSKO
730

20.
ČESKO
725

2.
VELKÁ BRITÁNIE
990

13.
FRANCIE
805
10.
USA
835

15.
MEXIKO
790

4.
KOLUMBIE
935

8.
FINSKO
875

16.
RUMUNSKO
760

11.
NIZOZEMSKO
830

17.
RAKOUSKO
735

18.
BULHARSKO
735

14.
BRAZÍLIE
790

9.
URUGUAY
860

Zdroj: http://global.census.okfn.org/
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NÁRODNÍ
STATISTIKY

VLÁDNÍ
ROZPOČET

LEGISLATIVA

VÝSLEDKY
VOLEB

NÁRODNÍ
MAPA

PŘEDPOVĚĎ
POČASÍ

MÍRA
EXHALACÍ

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK

KVALITA
VODY

1.

TCHAJ-WAN

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

90 %

2.

VELKÁ BRITÁNIE

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

90 %

100 %

65 %

3.

AUSTRÁLIE

100 %

100 %

45 %

100 %

100 %

55 %

60 %

100 %

35 %

4.

KOLUMBIE

100 %

70 %

75 %

100 %

100 %

0%

70 %

60 %

100 %

5.

KANADA

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

70 %

45 %

15 %

60 %

6.

DÁNSKO

100 %

100 %

45 %

100 %

100 %

45 %

45 %

65 %

60 %

7.

NORSKO

100 %

100 %

45 %

15 %

100 %

90 %

60 %

100 %

80 %

8.

FINSKO

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

5%

5%

9.

URUGUAY

90 %

100 %

45 %

70 %

70 %

45 %

10 %

100 %

20 %

10.

USA

100 %

100 %

100 %

5%

100 %

70 %

100 %

10 %

50 %

11.

NIZOZEMSKO

100 %

100 %

90 %

0%

90 %

100 %

55 %

15 %

90 %

12.

OSTROV MAN

65 %

100 %

70 %

75 %

45 %

75 %

65 %

25 %

70 %

13.

FRANCIE

90 %

100 %

70 %

100 %

35 %

100 %

45 %

35 %

65 %

14.

BRAZÍLIE

100 %

70 %

100 %

100 %

60 %

45 %

45 %

15 %

45 %

15.

MEXIKO

100 %

100 %

45 %

60 %

90 %

85 %

45 %

5%

20 %

16.

RUMUNSKO

100 %

70 %

100 %

100 %

35 %

20 %

45 %

100 %

35 %

17.

RAKOUSKO

100 %

60 %

90 %

100 %

100 %

20 %

30 %

25 %

30 %

18.

BULHARSKO

70 %

70 %

55 %

70 %

60 %

45 %

70 %

50 %

100 %

19.

IRSKO

100 %

45 %

60 %

0%

25 %

60 %

70 %

35 %

75 %

20.

ČESKO

100 %

100 %

60 %

100 %

45 %

10 %

45 %

15 %

10 %

1.
TCHAJ-WAN
1010

Agenda:
Národní statistiky – přístupnost národních ekonomických ukazatelů,
jako je HDP či míra nezaměstnanosti
Vládní rozpočet – informace o složení státního rozpočtu
Legislativa – informace o zákonech a vyhláškách
3.
AUSTRÁLIE
955

Výsledky voleb – informace týkající se volebních výsledků
Národní mapa – přístupná mapa státu
Předpověď počasí – informace o předpovědi počasí minimálně pět dní
dopředu
Míra exhalací – informace o úrovni exhalací v zemi
Obchodní rejstřík – informace o ﬁrmách působících v zemi
Kvalita vody – informace o škodlivých látkách obsažených ve vodě
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Otevřená data
šetří zdraví i peníze
Helena Pirnerová

G

PS – data, která způsobila boom v komerčním
využití otevřených dat. Původně armádní systém
družicové navigace představuje byznys v řádu desítek miliard dolarů ročně. Jízdní řády – v Londýně nebo
Helsinkách vzniklo několik zajímavých aplikací propojujících například aktuální polohu na mapě s plánováním
trasy pomocí městské hromadné dopravy. Zveřejnění
úspěšnosti kardiologických operací konkrétních nemocnic ve Velké Británii snížilo úmrtnost u specifických
zákroků o 21 procent. Zejména příklady ze světa nám dokládají, že otevřená data jsou prospěšná nejen k transparentnosti a zlepšování veřejných služeb, ale že mohou být
ekonomickým přínosem, podnikatelskou příležitostí nebo
třeba prospívat zdraví.
V roce 2005 si britský Guardian vyžádal data o úspěšnosti 400 000 kardiologických operací za posledních pět
let. Novináři data zanalyzovali a zveřejnili. Lidé si začali
pro své operace vybírat nemocnice se statisticky významnější úspěšností. Obratem klesla úmrtnost během operací
o 21 procent, respektive u specifických typů zákroků až
o třetinu – a to přesto, že pacientů přibylo.
Stále se však vedou debaty o tom, zda tato data zveřejňovat, či ne. Za zastánce hovoří čísla a samozřejmě
svobodný přístup pacientů k informacím. Odpůrci zas
argumentují tím, zda data zohledňují všechny aspekty pro
hodnocení úspěšnosti. A také, jestli jsou fér k lékařům.
Další často zmiňovanou výhodou ve spojitosti s otevřenými daty jsou finance. Za prvé je to samozřejmě
šetření. Ve chvíli, kdy totiž existuje jednotný systém,
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do kterého je možné nahlédnout, odpadají dotazy vznášené na jednotlivé instituce, což krátí čas úředníků i vynaložené finance.
Druhou věcí je pak důležitý fakt, že otevřená data
mohou vydělávat. Podle studie konzultantské společnosti
McKinsey mohou otevřená data ročně přinést do rozpočtu USA tři až pět bilionů dolarů. A to nejen v nových
podnikatelských příležitostech, ale také ve zdokonalování
stávajících projektů. Studie pracuje se sedmi sektory.
Podle ní je roční přínos zdravotnictví více než 300 miliard

Informace produkované
úředníky občané již zaplatili
ze svých daní a nové
projekty přinášejí do státní
kasy finance novými
daněmi nebo pracovními
příležitostmi.
dolarů, v dopravě je to 900 miliard a ve vzdělávání více než
jeden bilion dolarů.
Možná je namístě otázka, kde se tyto peníze z otevřených dat berou a jestli veřejný sektor vlastně finančně nepomáhá podnikatelské sféře.
Na druhou stranu si ale informace produkované úředníky občané již zaplatili ze svých daní a nové projekty
přinášejí do státní kasy finance novými daněmi nebo pracovními příležitostmi. Samotný výdělek pak záleží na byznys modelu, který otevřená data přinášejí.
Pokud si vezmeme jako příklad třeba jízdní řády, vydělává určitě dopravce, který svá data zveřejní. V případě
systémů, které shromažďují data veřejné správy, mohou
být výdělkem nadstandardní služby nebo specifická práce
s daty. Dále pak samozřejmě vydělává například koupení
aplikace (častěji její rozšířené verze), kontextová reklama
n
či zaplacení přednostní pozice v katalogu.
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Nejzajímavější „světové“ open projekty
Velká Británie

USA

Ve Spojeném království existuje podle studie Open
Data Institute 270 ﬁrem, které používají nebo produkují
otevřená data či do nich investují. Otevřená data přitom
vůbec nejsou doménou start-upů. Více než třetina jsou
společnosti starší 10 let. Většina (70 procent) ﬁrem
využívá data poskytovaná vládou. Mezi ně patří například Transport of London nebo National Health Service.
Téměř polovina pak využívá nevládní data.

Spojené státy uvedly jako první myšlenku otevřených
dat do praxe. V březnu 2009 vytvořil prezident Obama
pozici nejvyššího informačního úředníka. O pouhé dva
měsíce později Američané spustili web www.data.gov,
kam vyvěšují svá data federální úřady i vlády jednotlivých států.

●

●

●

●

●

Numberhood
V placené verzi poskytuje více než 70 statistických
informací o lokalitách. Spojuje data o místní úrovni
kriminality, nezaměstnanosti nebo například kvalitě
zdravotní péče.
FoodTrade
Pomáhá nejen restauracím a dodavatelům vypořádat
se s novými pravidly zveřejňování alergenů v potravinách. Cílem je, aby byl potravinový trh otevřený lidem
a oni mezi sebou mohli obchodovat a komunikovat.

●

●

Shoothill
Mapuje povodňová rizika.
Citymapper
Populární aplikace kombinující MHD či chůzi pro nejsnazší cestu městem. Kromě toho zvládá sledovat
například i dostupná jízdní kola k zapůjčení.

●

Walkonomics
Aplikace, která najde nejpříjemnější pěší cestu mezi
dvěma body. Zahrnuje procházky parky a alejemi.
Kromě Londýna funguje v dalších šesti městech, například v Paříži nebo New Yorku.

Kanada
●

●

Blazer
Podobně jako populární seznamka Thinder pomáhá
mladým lidem sehnat nejlepší práci. Propojuje proﬁly
kandidátů se zaměstnavateli a zároveň pomocí otevřených dat porovnává platy za stejnou pozici v blízkém okolí.
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●

●

New York City Business Atlas
Dle aktuální polohy na mapě ukazuje podnikatelské
podmínky New York City.
iTriage
Po zadání symptomů poradí tato aplikace nevhodnější
zdravotní péči a poskytne seznam nejbližších zdravotnických zařízení. Tato aplikace je dobrým příkladem
výdělku pomocí přednostního místa v katalogu, které
si lékař může zaplatit.
Flatiron Health
Pomocí dat o pacientech vytváří datovou platformu,
která poskytne komplexní zkušenosti pacienta
v onkologických zařízeních. Cílem je vyvinout ideální
léčebné postupy pro boj s rakovinou.
CrimeReports
Mapa, přes kterou může uživatel jednak zanést
trestný čin, který byl právě spáchán v bezprostředním
okolí, jednak sledovat aktuální situaci.
Je možné si prohlédnout i historii trestných činů
ve městě, takže lze snadno odhadnout, kam chodit
a kam raději ne.

HypochondriApp
Ukazuje frekvenci různých zdravotních rizik v oblastech po celé Kanadě.
Farm Canada
Srovnání historických vládních dat a nejnovějších cen
komodit. Místo, kde zemědělci mohou sdílet informace,
nápady a provádět transakce.
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Anketa: Otevřená data v Česku
Jaká data byste nejraději viděli publikovaná v otevřeném formátu a proč?
Na jakou aplikaci postavenou na otevřených datech čekáte?
Kde vidíte největší překážku, která brání rychlejšímu šíření otevřených dat?

Překážkou je odpor
úředníků a politiků
Lukáš Wagenknecht,
ekonom a státní úředník, donedávna
náměstek ministra financí
odpovědný mj. za otevřená data

Jaroslav Řasa,
ředitel SW firmy ABRA Software,
jeden z podporovatelů procesu
otevírání dat v ČR

Ladislav Čapek,
ředitel SW firmy Geosense,
jeden z podporovatelů procesu
otevírání dat v ČR

1. Otevřená data jsou o tom, že
by se mělo zveřejňovat vše, co
zveřejněno být může. Prvním
krokem každého úřadu nebo
instituce jsou pro mě veškeré
smlouvy a faktury ve strojově
čitelném formátu.

1. Kompletní rozpočty inves
tičních akcí a jejich plnění
u všeho, co je financováno z veřej
ných zdrojů, a právě tak provozní
rozpočty jakékoliv instituce
s rozpadem plnění na jednotlivé
položky.

1. Data ze zeměměřického
úřadu – ZABAGED, měla by se
automaticky vkládat do Open
StreetMap. Data o inženýrských
sítích – prospěšná pro celou
veřejnost.

2. Pro mě by bylo skvělé, pokud
bych se dostal do open dat mini
sterstva financí ARES (admini
strativní rejstřík ekonomických
subjektů). Potom bude možné
propojit velké množství infor
mací s konkrétní společností.

2. Viz výše ve spojení s geodaty.
Příklad: jdete kolem budovy
ministerstva, tak si kliknete, řek
nete vyhledej v místě“, vyberete
”
daný úřad a vidíte celý rozpočet
a jeho plnění, kterým se postupně
proklikáte až na účtenku za mi
nerálky.

3. Z vlastní zkušenosti vím, že
největší překážkou je odpor úřed
níků a politiků.
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2. Aktualizovaná aplikace o ote
vřených geodatech.
3. Měl by se zlepšit lobbing
za otevřená data.

3. Mnoho firem ještě nepocho
pilo, že se na otevřených datech
dá postavit podnikatelský nápad.
Prostě to jen chce čas.
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1. Zejména informace o životním prostředí, tedy
podrobná meteorologická (srážky, teploty) či geografická (model terénu ČR, letecké snímky, státní
mapové dílo) data. Ta se v současné době snaží český
stát prodávat, a to za takových podmínek, že jsou pro
veřejnost fakticky finančně nedostupná. V Česku
pak chybí i další datové sady, nemáme hromadně
přístupné rozsudky většiny soudů, chybí obchodní
a živnostenský rejstřík, smlouvy uzavřené státem
a tak podobně.

Jiří Skuhrovec,
poradce ministra financí pro
oblast otevřených dat

1. Data o vypsaných veřejných zakázkách včetně těch malých. Aby se
i slušné firmy dozvídaly o vypsaných
tendrech včas, aby se menší nákupy
nedávaly z ruky. V malých nákupech,
o kterých se nikdo nedozví, se točí přes
dvě stě padesát miliard korun ročně.
2. Čekám na dobře fungující základní
databáze firem. Dnes máme sice ARES
a obchodní rejstřík, jejich otevřenost
je ale přinejlepším sporná. Do dvou
let navíc mají v obchodním rejstříku
přibýt koneční vlastníci – jestli se to
podaří, bude to velmi zajímavé.
3. V úřednické mentalitě (čest výjimkám). Buď mají v datech bordel,
nebo z jejich utajení plynou korupční
příležitosti, anebo je nechtějí nikomu
dávat zkrátka z principu. Často se
tak vymýšlejí důvody „proč to nejde“
namísto řešení, která stojí často pár
korun – náš projekt otevřených dat
na ministerstvu financí vznikl třeba
s náklady blízko nule.

2. Určitě mi chybí propracované vyhledávání dopravního spojení, které mi nabídne nejlepší cestu
napříč nabídkou přepravních firem, klidně i v kombinaci s chůzí nebo jízdou na kole. A opravdu rád
bych viděl aplikaci, která bude zasazovat do kontextu
rozhodování soudů.
3. Nechybí nám ani zákony, ani vhodné technologie.
Na vině je neskutečná zabedněnost státní správy, která
se ze všech sil brání veřejné kontrole a odmítá byť
jenom trochu popustit svůj informační monopol. Teď
máme možnost sledovat nedůstojné přetahování o rejstřík smluv, ale nejde o nic nového, opět bych zmínil
prakticky nepoužitelný obchodní či živnostenský rejstřík. Přitom oba tyto registry se Česko zavázalo otevřít do roku 2014, ale zatím se fakticky nic nestalo.

Jan Cibulka,
datový novinář zabývající
se zveřejňováním
informací podle
zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím

1. Všechna data, která povedou ke vzniku obecně prospěšných aplikací,
jež budou moci občané denně využívat a jež jim budou usnadňovat život.
Pokud bych měl být konkrétnější, tak například data týkající se dopravy,
jízdních řádů a podobně. Po nich je dlouhodobá poptávka jak z řad vývojářů, tak z řad uživatelů, kteří by ocenili větší množství aplikací.

Milan Hrabovský,
ředitel divize vývoje
společnosti Microsoft
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2. Nečekáme na nějakou konkrétní, ale vítáme každou, která povede
ke zvýšení povědomí o důležitosti otevřených dat a pomůže s publikací
dalších datových sad. Proto se snažíme podporovat například
hackathony, soutěže a další aktivity podporující vznik těchto aplikací.
3. Na straně institucí vlastnících datasety a vnímání významu otevřených dat. Správci těchto dat si mnohdy nedovedou představit, jaká
řešení by vůbec nad daty šla postavit, nebo nejsou nijak nuceni poskytovat data tak, aby byla strojově zpracovatelná.
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Marek Antoš,
ředitel Internet Infa

1. Jako právník se osobně nejvíc
těším na data z resortu ministerstva
spravedlnosti, zejména o rozhodování soudů. Kolik nových případů
připadá v jednotlivých okresech
na jednoho soudce? Jaká je průměrná
délka řízení podle jednotlivých typů
řízení a jak se liší u různých soudů
a soudců? Liší se nějak ukládané
tresty za obdobné trestné činy?
Jaký přístup mají jednotliví soudci
k ukládání alternativních trestů? Jak
se v různých věznicích (a na okresních soudech) liší pravděpodobnost
podmíněného propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody? Kdybychom
měli data a znali odpovědi na tyto
a podobné otázky, možná by nás to
dovedlo i k zajímavým námětům, jak
zlepšit výkon spravedlnosti v Česku.
2. Nejlepší na otevřených datech
je, že jsou otevřená. Kdybychom
dopředu věděli, jak je nejlépe využít,
mohl by s tou aplikací přijít rovnou
držitel těch dat. Ty nejlepší nápady
ale přicházejí „zdola“ a zcela nezávisle: a čím víc dat se otevře, tím víc
nápadů vznikne, i díky možnostem
jejich vzájemného propojení.
3. Některé úřady a úředníci k otevřeným datům přistupují s nadšením
a na výsledku je to poznat, ti si zaslouží
pochvalu. Zásadní posun by ale přineslo jen jednoznačné zadání ze strany
vlády, za kterým by osobně stála nějaká
těžká politická váha. To by se mělo odrazit i v zákonném příkazu publikovat
otevřená data. Pokud by se to povedlo,
mohlo by jít o průlom, jako když byl
v roce 1999 schválen zákon o svobodném přístupu k informacím, jehož
přínos ke stavu věcí veřejných byl a je
n
zcela mimořádný.

27.11.2015 14:21:15
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Otevřená data nejsou pro lidi

Jiří Skuhrovec, poradce náměstka ministerstva financí
pro práci s otevřenými daty
Helena Pirnerová

S úřady se dá vést i rozumný dialog
Často slyšíme, že to, co děláme, by si přece měl stát dělat
”
sám. Jenže on to z různých důvodů dělat nechce nebo
neumí,“ říká Jiří Skuhrovec. Roli neziskových organizací
vidí právě v otevírání témat, kterým by se všechny politické strany napříč spektrem raději vyhýbaly. Jsme mladá
”
demokracie, řada lidí si ještě neuvědomuje, že bez občanského sektoru stát dobře fungovat nemůže. Atmosféra se
ale pomalu mění a s některými úřady se dá vést i rozumný
dialog,“ popisuje.
Klíčovou roli v takovém dialogu samozřejmě hrají
čísla. EconLab proto udržuje asi nejspolehlivější databázi
zakázek v Česku, kterou podle potřeby propojuje s daty
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o firmách, eurodotacích či veřejných rozpočtech. Sdružení
tak například jako první spojilo data o dárcích politickým
stranám s veřejnými zakázkami a došlo k hrozivému překryvu obojího ve výši 30 procent. Právě zveřejnění dárců
politickým stranám proti vůli Úřadu na ochranu osobních
údajů považuje Jiří Skuhrovec za svůj největší úspěch. Jeho

Často slyšíme, že to,
co děláme, by si přece
měl stát dělat sám.
Jenže on to z různých
důvodů dělat nechce
nebo neumí.
tým také jako první spočítal, že anonymní firmy vydělávají
na státních zakázkách o 23–70 procent více než ostatní.
Jeho nejnovější výstup – web Profily.info – pak mapuje
tisíce konkrétních chyb při zveřejňování veřejných zakázek. V současné chvíli také dokončuje porovnání, jak se
spravedlivě rozdělují insolvence mezi jednotlivé správce.
Ukazuje konkrétní krajské soudy, které některým správcům výrazně nadržují – například v Ústí nebo v Českých
Budějovicích.

Na datech sedí dodavatelé
Když se s Jiřím Skuhrovcem zapovídáte, zjistíte, že daty
nejen žije, ale i myslí. Před pár dny jsem byl na konferenci
”
o insolvencích, kde jeden kriminalista zmínil, že by bylo
fajn dát dohromady obchodní a insolvenční rejstřík a najít
podnikatele, kterým podezřele často krachují firmy.
Potýral jsem trochu naše databáze a ve svém příspěvku
o dvě hodiny později už jsem prezentoval první výsledky,“
říká Jiří Skuhrovec a dodává, že tento příklad podtrhuje dvě zásadní myšlenky otevřených dat. Za prvé, že
na konkrétní aplikaci obvykle přijde někdo jiný, a za druhé,
že uvolnění dat, v tomto případě obchodního rejstříku,
popřípadě serveru ARES, by ušetřilo práci mnoha lidem.
Systém by nebyl přetížený a tisícům účetních by nekolabo-
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J

iří Skuhrovec žije s otevřenými daty. Věří, že pomocí
nich se pročistí veřejná správa, ušetří peníze a vzbudí
více důvěry mezi institucemi, úředníky i lidmi. Bude
to ale ještě chvíli trvat. Jak sám říká, otevřená data nejsou
pro lidi. Impulzy a činy tedy musí přicházet shora. Proto rád
přijal nabídku ministerstva financí pracovat coby poradce
právě v této oblasti. A to i přes to, že tuší, že za tahání kostlivců
ze skříně ho může potkat stejný osud jako bývalého náměstka resortu Lukáše Wagenknechta, který byl odejit. Vypustit z úst kritiku se ale nebojí. A skutečnost, že stále sedí na
své židli, svědčí zřejmě o tom, že je to kritika přínosná.
Důvodem je možná i to, že se o svou židli prostě nebojí a má jich hned několik. Jako šéf neziskové organizace
EconLab či garant Rekonstrukce státu si podle svých slov
musí držet kritický odstup. Upozorňuji na nedostatky
”
ministerstva financí při zadávání veřejných zakázek, stejně
tak budu postupovat v případě strany ANO, když to bude
nutné. Mělo-li by to znamenat můj konec na ministerstvu,
nedá se nic dělat,“ říká Jiří Skuhrovec.
K veřejným zakázkám se dostal náhodou, když se
ho před několika lety kolegyně Jana Chvalkovská zeptala,
zda by neuměl napsat software na jejich analýzu. Uměl –
a dělá to dodnes. Společně založili sdružení Centrum aplikované ekonomie (nově EconLab), které se zabývá prací
s veřejnými daty. Mezi jeho nejznámější výstupy patří hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex, které číselně
doložilo extrémní ziskovost firem s anonymními akciemi
či politickou kontrolu nad státními a městskými podniky.

příloha týdeníku ekonom

Je hrozné, že ve státní
správě přesluhují ještě
desítky systémů
z 90. let. To je jako
jezdit s třicet let starým
autem – je pomalé,
drahé na údržbu a často
se rozbije.
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valy systémy, jako tomu bylo minulý měsíc při výpadku
ARES.
Přesto to ale nefunguje. Proč? Protože na datech sedí
dodavatelé. Sice se tváříme, že máme software na státní
”
pokladnu, vše ale v reálu kontroluje Hewlett-Packard.
A když chce NKÚ exportovat kompletní data? Ne ne,
to by prý bylo bezpečnostní riziko. To samozřejmě není
jediný případ, ARES je to samé. Každý dodavatel se
staví na zadní, když má vydat klíčová data. Nedivím se
jim, je to první krok ke ztrátě monopolu, který teď fakticky mají a vydělávají na něm,“ říká Jiří Skuhrovec a dodává, že když data přece jen od dodavatele dostanete, jsou
v takovém formátu, že žasnete. Pak se zkuste sejít s do”
davatelem a dožadovat se vysvětlení. Zřejmě vám řekne,
vidíte, já vám říkal, nechtějte ta data,“ říká s ironickým
úsměvem.
Hlavním problémem je zde podle něj vendor lock-in,
což znamená, že úřad je na svém dodavateli softwaru
prakticky závislý, ať už je to dáno právně, technologicky
nebo prostým faktem, že na straně úřadu dodanému softwaru nikdo pořádně nerozumí. Přestože na trhu existují
levnější i kvalitnější firmy, stávajícího dodavatele nelze
nahradit.

Foto: Jan Rasch

Sice se tváříme, že máme
software na státní pokladnu,
vše ale v reálu kontroluje
Hewlett-Packard. A když
chce NKÚ exportovat
kompletní data? Ne ne, to
by prý bylo bezpečnostní
riziko.
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Známý příklad ve státní správě je firma OKsystem
na ministerstvu práce a sociálních věcí. Tato firma vznikla
v 90. letech, udělala velký systém a od té doby neúměrně
zvyšuje náklady.
Je jednoduché říct, tak vyměňte firmu. Ona má ale
”
skvělé vazby na zaměstnance, pořádá školení, výjezdní
zasedání a hlavně drží klíčové know-how. Pro úředníky
je navíc jakákoliv novinka či jiný, byť jednodušší systém
jako noční můra. A taková vazba se jen těžko prolamuje,“
vysvětluje Jiří Skuhrovec a poukazuje na Estonsko, kde
může být státní IT systém maximálně třináct let starý. Pak
se musí vyměnit. Je hrozné, že ve státní správě přesluhují
ještě desítky systémů z 90. let. To je jako jezdit s třicet let
starým autem – je pomalé, drahé na údržbu a často se rozbije. Není divu, že většina úředníků trpí představou, že IT
n
je hrozně drahé. To jen stát ho drahé dělá.

27.11.2015 14:22:52
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Čtyři důvody Jiřího Skuhrovce,
proČ otvírat data
l

Pořádek

Institu ce si udělá pořádek sama v sobě. Otevřená data směřují do ní. Příklad, který
mluví za všechny: když jsme spustili rozklikávací rozpočet hl. m. Prahy, bylo 80 procent
uživatelů z „baráku“. O rozpočet se zajímali především zastupitelé a zaměstnanci.
To samé bude platit v případě registru smluv. Uživatel bude z té konkrétní instituce
a bude se ptát, co vlastně máme za smlouvy.
l

Standardizace

Zveřejňování nutí používat jednotný formát, dobře popsat, co vlastně v datech je.
Pak se dají úřady (i v tom dobrém) lépe srovnávat. Hledat příležitosti, kde se dá ušetřit,
kde chybí mateřské školy a podobně. Je snazší kontrola i údržba všeho druhu
a v neposlední řadě jsou levnější IT systémy. Když každý nechce něco extra, rázem padají
ceny na zlomek.
l

Využitelnost

Když budou instituce zveřejňovat data, a to nejen ta, která jim ukládá zákon, dají
příležitost jiným, aby je využili. Zde platí známé tvrzení, že naše data nejlépe využije
někdo jiný. Další úřady, lidé, firmy. S některými daty vzniká obrovský podnikatelský
potenciál – a není špatně, když se ho někdo chopí. Ostatně ta data vznikají za peníze
daňových poplatníků.
l

Důvěra

Úřad, který je transparentní, předchází všem možným podezřením, která malý český
člověk velmi rád vznáší. Díky otevřeným datům se dnes každý může podívat, kolik jsem
za své rady dostal od ministerstva financí. Z nich je jasné, že mě úřad korumpuje jen
velmi málo. Když občan vidí, kam jeho daně tečou, spíš může věřit, že je na ministerstvu
nerozkrádáme. I když třeba u některých plateb za IT by trocha občanské nedůvěry
a šťourání jistě prospěla. A tomu právě zveřejňováním otevíráme dveře.
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Jiří Skuhrovec
vystudoval ekonomii a informatiku a živí
ho především práce s daty. Nejdříve začal
úředníkům radit, jak správně vypisovat
veřejné zakázky. Pak se spolu se svým
týmem v rámci neziskového sdružení
EconLab pustil do přípravy přehledné
verze rozpočtů. Aplikaci zIndex, která
to umožňuje, vymyslel už během studia
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Na to konto založil firmu Datlab, která
rozklikávací rozpočet začala prodávat
českým radnicím a ministerstvům.
V současné chvíli funguje jako poradce
náměstka ministerstva financí pro práci
s otevřenými daty a vede vývoj projektů
VšechnyZakázky.cz a PolitickéFinance.cz,
které zveřejňují přehled dárců politickým
stranám a propojují je s příjemci dotací
nebo vítězi zakázek. Dále se svým týmem
sbírá a analyzuje informace o veřejných
zakázkách, evropských dotacích,
insolvencích a dalších radostných věcech.
V současné chvíli například dokončili
porovnání, jak spravedlivě se rozdělují
insolvence mezi jednotlivé správce. Kromě
toho vede protikorupčně orientované
analýzy s přesahem do seriózního ekono
mického výzkumu na domovské FSV UK.
Aby si udržel kontakt s realitou, radí
zadavatelům i firmám, zasedá v různých
komisích (od NERV po Rekonstrukci státu)
a sem tam zajde na pivo s lidmi, kteří se živí
nějakou skutečnou prací.

27.11.2015 14:23:40

příloha týdeníku ekonom
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Otevřená data
na talíři
David Frantík, obchodní ředitel pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft

O

pen data, tedy otevřená
data, představují téma,
o kterém se v posledních
letech velmi hovoří. Bohužel o nich
více slyšíme, než abychom je běžně
používali. Nejspíš to bude tím, že
rozhodnutí o jejich zpřístupnění je
na individuálním postoji každého
úřadu, města nebo kraje. Nevím,
zda je třeba striktně legislativně
vymezit minimální rozsah zveřej‑
ňovaných otevřených dat. Určitě
by to ale pomohlo „nastartovat“
jejich publikaci. A když už by data
byla dostupná, je třeba zajistit, aby
občané a příjemci těchto dat věděli,
kde je mají hledat. V tom sehrává
zásadní roli Národní katalog otevře‑
ných dat na Portálu veřejné správy.
Ministerstvo vnitra udělalo v této
oblasti správný krok, když se jí vě‑
nuje a metodicky ji zastřešuje.
Velmi důležitá je také odpoví‑
dající dostupnost zveřejněných dat,
tedy technické zajištění kapacity. Je
znám případ, kdy jedno minister‑
stvo spustilo svůj portál otevřených
dat a úspěšně ho medializovalo.
Hned první den po spuštění se
k němu připojilo velké množství
uživatelů, portál byl přetížen
a spadl.
Řešení je přitom snadné. První
variantou je, že by dané minis‑
terstvo investovalo do „železa“
a dimenzovalo výkon serverů tak,
aby zvládaly i případné enormní vý‑
konové špičky. Většinu provozního
času by pak ale systém běžel jen
na zlomek svých možností.
Takto by řádný hospodář neměl
při investicích veřejných financí po‑
stupovat. Druhou variantou je vyu‑
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žít komerčního prostředí sdílených
služeb, chcete‑li veřejného cloudu –
například Microsoft Azure –,
a v něm portál provozovat. Hlav‑
ním benefitem je, že uživatel platí
jen za skutečně využívaný výkon
v daném čase. K přetížení proto ani
nemůže dojít, protože cloud vždy
poskytne potřebný výkon. Když už
potřeba není, výkon automaticky
odebere. Využití cloudu ukázkově

splňuje požadavky řádného hos‑
podáře, protože platí jen za výkon,
který byl opravdu spotřebován.
Samozřejmou podmínkou je také
vysoká úroveň bezpečnosti.
Microsoft Azure je zatím jedi‑
nou cloudovou platformou v České
republice, která má potvrzení
regulačních úřadů Evropské unie,
že odpovídá vysokým evropským
standardům na ochranu dat a zabez‑
pečení soukromí.
Jsme tedy ve fázi, kdy jsou
otevřená data zveřejňována, víme,
kde je najdeme, a jejich dostupnost
není omezena. Ke správnému vy‑
užívání nám ale ještě chybí jejich
srozumitelnost a možnost hledání
souvislostí. Pokud se v oblasti zpra‑
cování dat trochu vyznáte, nejspíš
si se soubory CSV a příslušnými
číselníky poradíte. Většina občanů
a internetových uživatelů to ale
neumí a nedokáže data ani zobrazit,
natož zpracovat.
Neměly by proto chybět
vhodné nástroje pro prezentaci
dat, zobrazování v mapě, případně
zobrazování souvislostí mezi dvěma
či více datovými sadami. Je možné
využít různá řešení od veřejně do‑
stupných aplikací Open Source až
po na míru programovaných por‑
tálových řešení. Opět se dají využít
služby Microsoft Azure a v nich
předpřipravené aplikace, které
umožní snadno sestavit vlastní ře‑
šení pro srozumitelné zobrazování
i analýzu otevřených dat.
Možnosti pro zveřejňování
a prezentaci dat jsou. Teď už jen aby
úřady považovaly za běžné a uži‑
tečné otevřená data zveřejňovat. n

Nevím, zda je
třeba striktně
legislativně
vymezit
minimální
rozsah zve‑
řejňovaných
otevřených
dat. Určitě
by to ale
pomohlo
„nastartovat“
jejich
publikaci.
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Kdo má zájem
o otevřená data
Michal Tošovský

V

ždy, když se mluví o otevřených datech, jedním
z hlavních argumentů pro je vedle větší transpa‑
rentnosti a zkvalitnění fungování veřejných služeb
také jejich potenciál pro byznys. Nejcitovanější je v tomto
směru závěr jedné z firem poradenské velké čtyřky“, podle
”
něhož se byznys postavený na otevřených datech může
v budoucnu podílet na celosvětovém HDP až čtyřmi pro‑
centy. To je obrovské číslo a jeho dosažení určitě nějaký čas
potrvá. O tom, že otevřená data jsou na vzestupu, ale pochy‑
bovat nelze – potvrzuje to i poslední studie britského Open
Data Institute s výmluvným názvem Open Data Means
”
Business“.
Ve svém výzkumu identifikoval Open Data Institute
ve Velké Británii 270 společností, které pracují s otevře‑
nými daty jako s klíčovým předmětem svého podnikání
či zájmu. Jejich obsahový záběr je nesmírně široký – těži‑
ště je pochopitelně v ICT, ale otevřená data přináší užitek
i firmám zaměřujícím se na vzdělávání, kulturu, business
administration nebo finanční služby. Obrat těchto firem
v uplynulém roce byl 92 miliard liber – a i když to samo‑
zřejmě neznamená, že každá libra vydělaná těmito spo‑
lečnostmi vznikla jen a pouze díky otevřeným datům,
potenciál otevřených dat jako nové ropy“ uvedená čísla
”
ilustrují dostatečně.
Je zajímavé, že navzdory velmi různorodému zaměření
firem a velmi různému typu služeb, které poskytují, vět‑
šina z nich pracuje s poměrně omezenou škálou dat pub‑
likovaných veřejnou správou. Díky těmto a řadě dalších
otevřených dat vznikají klasické aplikace jako vyhledávače
dopravního spojení, aplikace upozorňující na nejrůznější
rizika či nástroje, které usnadňují každodenní orientaci
v nějaké oblasti.
Využití otevřených dat je ale mnohem širší a může pro
jejich uživatele znamenat zásadní usnadnění. Například
britské Tesco používá meteorologická data k tomu, aby
optimalizovalo své zásobování podle předpovědi počasí; to
má totiž zásadní vliv na nákupní chování lidí.
S předpovědí počasí pracuje i Hazard Owl – na základě
zjištěné zvýšené míry rizika přírodních katastrof na ně upo‑
zorňuje své klienty a současně jim i navrhuje řešení, jak se
co nejlépe ochránit a zmírnit dopady případné katastrofy
na jejich podnikání.
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Zřejmě nejlepší důkaz o užitečnosti podobných
nástrojů dala před několika lety americká společnost
Monsanto, jeden z největších dodavatelů osiv a hnojiv pro
zemědělství. Aby rozšířila portfolio svých služeb, koupila
za 930 milionů dolarů společnost Climate Corporation,
jejímž hlavním produktem je on‑line pojištění proti nežá‑
doucím vlivům počasí. Kalkulace rizik přitom vycházela
z historických a otevřených meteodat Národní meteorolo‑
gické agentury (National Weather Service).

Třeba britské Tesco používá
meteorologická data
k tomu, aby optimalizovalo
své zásobování podle
předpovědi počasí; to má
totiž zásadní vliv na nákupní
chování lidí.
Kouzlo otevřených dat z pohledu byznysu spo‑
čívá v tom, že k úspěchu může stačit jednoduchý nápad
na chytré propojení dat, která se zatím ještě nepotkala. A sa‑
mozřejmě především v tom, že jsou data dostupná zdarma
a bez omezení. Tím vzniká obrovský prostor pro inovace –
řada start‑upů, které vyvíjí aplikace na otevřených datech,
má přispění k fungování nějakých služeb či pomoc při řešení
určitých problémů přímo vepsány do svého poslání.
Hezky to pro blog http://theodi.org popsal na pří‑
kladu dat o aktuální poloze vozidel MHD Omid Ashtari,
jeden z autorů aplikace Citymapper, velmi populárního
nástroje pro usnadnění pohybu po městě veřejnou do‑
pravou: I lidé, kteří znají vlastní cestu do práce nazpa‑
”
měť, ocení, když budou vědět, jaké má jejich autobus
zpoždění. Obzvlášť, pokud třeba prší. Citymapper tuto
informaci může poskytnout, pokud ji má k dispozici.
Chtěli bychom, aby toto dopravní podniky ve městech
přijaly a pochopily. Naše cíle jsou přece stejné – chceme,
aby lidé používali veřejnou dopravu, a pokud tak činí,
n
aby s ní byli spokojení.“
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příloha týdeníku ekonom

Nejvíce využívaná data a jejich poskytovatelé v Británii
(podle Open Data Institute)

3.

Sčítání lidu
a související data

2.

Dopravní data

Národní statistický úřad
(Office of National Statistics)

Regionální správa

Různé orgány samosprávy
(Local and Regional Government)

Ministerstvo dopravy
(Department for Transport)

1.

4.

5.

Informace
o obchodních společnostech

Mapové podklady

Obchodní rejstřík
(Companies House)

Britská národní mapová
agentura (Ordnance Survey)

6.

10.

Bytový fond /
Meziregionální
srovnávací ukazatele

Cenová
mapa / Reálné
ceny nemovitostí

Ministerstvo pro místní rozvoj
(Department for Communities and
Local Government)

Katastrální úřad (Land Registry)

9.

Meteodata,
předpověď počasí
Met Office

8.

Výše hladiny
a vodních toků,
záplavová předpověď

7.

Jízdní řády, zastávky
a polohová data MHD
Dopravní podnik Londýn
(Transportation for London)

Environment Agency
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Otevřená data

Když jsou
data tajná
Michal Tošovský

V

roce 2013 definoval americký prezident Barack
Obama novou informační politiku USA: "S informacemi veřejné správy má být nakládáno tak,
aby byla zajištěna jejich otevřenost. Pokud je to možné
a v mezích zákona, je třeba je zveřejňovat takovým způsobem, aby byly snadno dohledatelné, dostupné a použitelné. S přihlédnutím k ochraně soukromí, zákonnému
utajování informací a národní bezpečnosti nechť je
toto nový výchozí stav." Mimoděk tím i velice jednoduše vymezil hřiště pro nikdy nekončící debatu o tom,
co jsou otevřená data a jaký má být rozsah jejich zpřístupňování.
Zákonný rámec pro odmítání poskytování informací
veřejné správy vznikl v Česku v roce 1999 společně se
zákonem o svobodném přístupu k informacím. Od té
doby se postupně – prostřednictvím podaných žádostí
o informace podle zákona a navazujících soudních sporů
v případě odmítnutí – vyjasňují hranice toho, co je soukromé a má soukromým zůstat a co si naopak zákonnou
ochranu před zveřejněním nezaslouží. Otevřená data lze
chápat jako druhou generaci svobodného přístupu k informacím, z Obamova citátu je to jasné – co není soukromé,
je veřejné, co není ze zákona tajné, nemůže být utajováno.
Jednou provždy.
Tak jednoduché to ale samozřejmě není a není ani
smyslem či hlavním cílem otevřených dat nahlížet úřadům
pod pokličku (jakkoliv je to mnohdy žádoucí a mnohdy
chvályhodné). Myšlenka otevřených dat je především zcela
přirozenou reakcí na to, kam jsme technologicky dospěli.
Obamův výnos (napotřetí a naposledy se k němu vrátíme) je
v podstatě zásadním pokynem k elektronizaci agend veřejné
správy. Název citovaného nařízení ve volném překladu zní:
Nový standard pro informace veřejné správy – otevřenost
”
a strojová čitelnost“ (Making Open and Machine Readable
the New Default for Government Information).
Důraz na otevřená data veřejné správy – tj. zejména
na jejich on-line dostupnost, strojovou čitelnost a přístup
ke kompletním datům dané agendy – je v prvé řadě uvědoměním si, že data uložená na serveru, kde si je může
kdokoliv prohlížet, jsou fakticky zabezpečená stejně dobře
jako data uložená a uzamčená ve skříni, od níž má klíč jen
jeden pověřený úředník. V obou případech je zajištěno, aby
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data nikdo neukradl, nezměnil či nevymazal. A o to šlo vždy
úřadu především – o pořádek a jistotu, že má nad výkonem
své agendy kontrolu. Přesun dat na internet je tak vlastně jen
technický – a epistemický – problém. Přesto jde otevírání
dat v Česku výrazně pomaleji, než bychom si přáli.

Uzamčená data
Možná si pamatujete, že poslední komunální volby se hodně
týkaly transparentnosti a férového a průhledného fungování radnic; součástí tohoto příslibu byla leckdy i otevřená data. Nově zvolení radní a zastupitelé však narazili
na nečekaný problém – nevýhodné smlouvy s dodavateli
IT. Kvůli nim často docházelo k absurdním situacím – informace, s nimiž zakoupená softwarová řešení pracovala,
sice patřila radnici, ale formát zpracování dat byl vlastním
nelicencovaným dílem dodavatele softwaru. Radnice tak
reálně ke svým datům neměly přístup. Jako kdybyste si

Otevřená data lze chápat
jako druhou generaci
svobodného přístupu
k informacím. Co není
soukromé, je veřejné,
co není ze zákona tajné,
nemůže být utajováno.
Jednou provždy.
koupili ingredience na bábovku a ten, kdo ji upekl, vám ji
odmítl vydat, protože pečicí forma byla jeho. Zní to absurdně? Vítejte v IT světě veřejné sféry.
Jistě netřeba dodávat, že smlouvy jsou těžko vypověditelné, a tak nejlepším řešením, které se nabízí, je vyčkat
smlouvy a v příštím výběrovém řízení pamatovat na to,
abyste měli k vlastním datům zajištěný přístup, včetně
možnosti je publikovat podle libosti (a zákonných limitů).
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Outsourcovaná data
Jiný způsob, jak se připravit o data, je jejich přímý či nepřímý outsourcing. Jinými slovy politické rozhodnutí, zda
je ve veřejném zájmu, aby data byla veřejně dostupná jako
součást služeb veřejné správy, či nikoliv.
Jeden příklad takového pozitivního rozhodnutí už
v Česku máme – RÚIAN neboli veřejně a otevřeně přístupný Registr územní identifikace, adres a nemovitostí.
Jeho správcem je Český úřad katastrální a zeměměřický (ČÚZK). Než byl registr spuštěn, ČÚZK prodával
prostorová data v ročním úhrnu za cca 45 milionů Kč,
s čímž bylo počítáno i v jeho rozpočtu. Kvůli zákonnému
ukotvení Registru územní identifikace a jeho povinnému
bezplatnému zpřístupnění ČÚZK o tento příjem přišel
a musel si za něj vyjednat rozpočtovou náhradu. V tomto
případě politické rozhodnutí umožnilo dílčí otevření dat,
které přineslo nejen úsporu prostředků na straně dosavadních uživatelů dat, ale jistě i přísun nových uživatelů.
Ekonomické vyjádření přínosu této změny sice neznáme,
ale pro srovnání se můžeme podívat do Dánska. Tam
k podobnému rozhodnutí došlo v roce 2002. Podle studie, která se zabývala obdobím 2005 až 2009, v těchto letech zpřístupnění informací o adresních bodech nepřímo
vyneslo dánskému rozpočtu 62 milionů eur (při investici
2 mil. eur na údržbu a provoz souvisejících informačních
systémů).
Ne vždy jsou však úřady tak vizionářské. V podobné
situaci, jako byl ČÚZK, je i Český hydrometeorologický
ústav (ČHMÚ). Na část svého provozu si musí vydělat,
a tak řadu informací poskytuje pouze za úplatu. Naděje
na to, že ztrátu tržeb ve výši cca 170 milionů korun ročně
by se stát rozhodl pokrýt, aby mohl ČHMÚ všechna svá
data publikovat v otevřeném formátu, se zatím nerýsuje.
Přitom meteorologická data jsou v zahraničí stále častěji
dostupná volně i ke komerčnímu využití – částečně i kvůli
tlaku, který vyvolává rozsah a kvalita služeb norského protějšku ČHMÚ, jenž provozuje v Česku velmi populární
server pro předpovědi počasí www.yr.no.
Ještě zapeklitější je situace u jízdních řádů. Největší
český vyhledávač Seznam.cz se pro své mapy už více než
deset let pokouší získat v otevřeném formátu integrovaná
data z jízdních řádů. Za jejich zpracování ale už dlouhá
léta platí ministerstvo dopravy soukromé společnosti,
která část souvisejících nákladů pokrývá z prodeje těchto
dat a z reklamy na svém vyhledávači dopravního spojení.
Protože se nejedná o příspěvkovou organizaci státu, rozpočtové navýšení je ještě komplikovanější. Současně je ale
tato firma postupně nucen data zpřístupňovat, což nepříliš
ochotně dělá.
Privatizovaná data
Kromě jízdních řádů existuje ještě jedna oblast dopravních dat, o kterou je velký zájem – a sice o informace
o momentální poloze vozidel hromadné dopravy. Veškeré
snahy o přesvědčení pražského dopravního podniku, aby
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tato data zpřístupnil, jsou zatím marné. A protože se jedná o subjekt povinný podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí nezpřístupnění dat
zdůvodnit.
Odmítnutí žádosti, kterou před pár měsíci podal datový novinář Jan Cibulka, bylo zdůvodněno takto: Po”
skytnutí informací by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti
přepravy cestujících, hrozí zde vysoké riziko zneužití informace cestujícími, vyšší počet mimořádných událostí
v důsledku úmyslného zastavení tramvajové soupravy
cestujícími.“

Tam, kde se otevřeným
datům daří, se zpravidla
nachází lidé obdaření
obrovskou vůlí a notnou
dávkou kreativity. To ale pro
plošné rozšíření otevřených
dat nestačí.
Záhadou je, že například v Londýně, Manchesteru,
Paříži, Tokiu a dalších městech se cestující takto nezodpovědně nechovají, a tak tamní dopravní podniky polohová
data poskytují a umožňují jim tím pohodlnější a předvídatelnější cestování po městě.

Chybějící legislativa
Všechny výše popsané problémy mají jeden společný
jmenovatel – jejich řešení závisí na zájmu konkrétních
osob v institucích veřejné správy o otevřená data a na síle,
s jakou dokážou prosazovat svá rozhodnutí. Tam, kde se
otevřeným datům daří, se zpravidla nachází lidé obdaření
obrovskou vůlí a notnou dávkou kreativity. To ale pro
plošné rozšíření otevřených dat nestačí.
Zcela zásadní je přijetí příslušné legislativní úpravy.
Neexistující paragraf o otevřených datech v praxi pro
nerozhodného úředníka, zastupitele či radního totiž znamená, že za prvé mu zákon v této věci nic neukládá, za druhé tudíž ani nezakládá konkrétní úřední postup, který by
měl být zvolen pro publikování dat, a za třetí nedává jistotu
udržitelnosti – není jasné, zda zamýšlený postup bude v souladu s tím, co si vyžádá legislativa, až bude jednou projednána a schválena.
Dobrá zpráva je, že legislativní podklady letos přichystalo ministerstvo vnitra, a pokud se vše podaří, měly
by se stát součástí zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Máte-li rádi otevřená data, sledujte projednávání legislativy s námi na www.otevrena■
data.cz.
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kde lze v Česku hledat
otevřená data
Helena Pirnerová

NárodNí katalog otevřeNých dat
Shromažďuje záznamy o otevřených datových sadách
zveřejněných jednotlivými orgány veřejné správy v ČR.
V současnosti jsou v něm katalogizována například data
ministerstva financí, ministerstva vnitra, České obchodní
inspekce, Českého telekomunikačního úřadu, České
správy sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního
úřadu, města Děčín nebo Kraje Vysočina. Funguje ale
také jako úložiště pro malé obce a instituce, které nemají
vlastní katalog. Ty do něj mohou data nahrávat přes datovou schránku.

l

data Státního fondu rozvoje bydlení
Smlouvy a faktury

l

MiNiSterStva
l

l

l

ceNtrálNí orgáNy
l

l

otevřená data Českého statistického úřadu
Volební výsledky, sčítání lidu, bytů a domů atd.
otevřená data hl. města Prahy
Veřejné toalety, parkovací automaty, cyklistické trasy,
inženýrské sítě, objekty městské policie atd.

l

l

l
l

l

l

l

l

l
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otevřená data České obchodní inspekce
Kontroly, sankce, zákazy, volná pracovní místa atd.
otevřená data Nejvyššího kontrolního úřadu
Rozpočet, členové kolegia, kontrolní akce, kontrolované
osoby atd.
otevřená data Českého telekomunikačního úřadu
Veřejné telefonní automaty, kontroly a pokuty atd.
otevřená data rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Uložené pokuty, složení rady
otevřená data Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního
Data z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN
data z centra pro regionální rozvoj Čr
Smlouvy a faktury

otevřená data Ministerstva financí Čr
Smlouvy a faktury, rozpočet, přehled herních zařízení atd.
otevřená data Ministerstva vnitra Čr
(Národní katalog OD) – počet vydaných dokladů, dopravní informace, databáze obcí atd.
otevřená data Ministerstva spravedlnosti Čr
Smlouvy a faktury
otevřená data Ministerstva životního prostředí Čr
Smlouvy a faktury
otevřená data Ministerstva kultury Čr
Smlouvy a faktury
data z Ministerstva pro místní rozvoj Čr
Věstník veřejných zakázek, smlouvy, faktury

obecNá data o ČeSké rePublice
l

l

l

l

Zakonyprolidi.cz
Souhrn všech předpisů, které v naší zemi vyšly od roku 1945
mapakriminality.cz
Údaje o kriminalitě
kdejsme.cz
Údaje o obyvatelstvu, četnost jmen a příjmení
edesky.cz
Přehled všech dokumentů vyvěšených na úředních deskách. Pro aplikace tohoto typu je zcela zásadní stabilní infrastruktura, jako v tomto případě Microsoft Azure, která
napomáhá efektivnímu zpracování dat a jejich využití konn
covými uživateli.
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příloha týdeníku ekonom

Do Česka jsme přinesli koncepty,
které tady nikdo neznal
Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund
Jitka Rabitsch Adamčíková

Robert
Basch
působí na pozici
ředitele Nadace
Open Society Fund
Praha od roku
2009. Zkušenosti
v minulosti získával
jako výkonný ředitel
Nadace Vodafone,
na Velvyslanectví
USA v Praze, kde
měl na starosti
spolupráci
s neziskovými
organizacemi,
a v Mezinárodní
organizaci
pro migraci.
V letech 1999
až 2005 působil
ve společnosti
Člověk v tísni
a zúčastnil
se několika
mezinárodních
misí v Bosně
a Hercegovině
a Ugandě. Vystudoval politickou
a ekonomickou
sociologii na Fakultě
sociálních věd
Univerzity Karlovy.
Je ženatým otcem
tří dětí.
Foto: Nikola Ramešová

O

demokracii a otevřenou společnost se musíme
zasadit my sami. Jsou jako květina, když se o ně
nebudeme starat, uschne nám. To tvrdí Robert
Basch, který je ředitelem nadace Open Society Fund, jež
spravuje Fond Otakara Motejla.
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Jak souvisí téma otevřených dat s posláním Fondu Otakara Motejla, kterým je rozvoj demokracie a právního státu?
Cílem Fondu Otakara Motejla je efektivní veřejná správa,
otevřená a spolupracující s aktivní občanskou společností.
Zaváděním otevřených dat měníme veřejnou správu
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otevřená data

na transparentní službu a zajišťujeme tak občanům přístup
k informacím o jejích aktivitách a výdajích.

O nadaci
Nadace Open
Society Fund Praha,
která spravuje Fond
Otakara Motejla,
je jednou z pěti
největších nadací
v České republice.
Za dobu své
existence podpořila téměř
9400 projektů
částkou přes
1,38 miliardy korun.

Nadaci Open Society Fund Praha založil v roce 1992
americký finančník George Soros, který podporuje rozvoj demokracie ve střední a východní Evropě již od konce
sedmdesátých let. Do jaké míry je vaše současná činnost
provázána s osobou George Sorose?
Díky dlouhodobé finanční, ale i expertní podpoře mezinárodní Sorosovy sítě nadací Open Society Foundations se
nám podařilo do České republiky přinést koncepty, které
u nás byly do té doby neznámé. Ty jsme pak ve spolupráci
s našimi partnery dále rozvíjeli. Například koncept paliativní či pěstounské péče, dobrovolnictví či watchdogu“.
”
Fungovali jsme v podstatě jako business angel“. Díky naší
”
počáteční podpoře tak mohlo vzniknout mnoho dnes již
známých projektů a organizací, jako festivaly Jeden svět či
4+4 dny v pohybu, organizace Liga lidských práv či česká
Transparency International.
V současné době se však Soros a jeho síť nadací soustřeďují na regiony, které jejich podporu potřebují více než
Česká republika. Hledáme tudíž čím dál více podporu pro
svou činnost mezi českými dárci. Navíc jsem přesvědčený,
že demokracie a otevřená společnost jsou něco, o co se
musíme zasadit my tady doma. Je to jako květina, když se
o ni nebudeme starat, uschne nám.
Věnujete se také problematice vzdělávání romských dětí.
Proč je pro vás toto téma tak důležité?
Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva. Evropský soud pro lidská práva jasně řekl, že je toto právo romské menšině u nás upíráno. A v demokratické společnosti
je jakýmsi lakmusovým papírkem, jakým způsobem bude
schopna přistupovat k menšinám, jakou toleranci ukáže. To
se u nás právě zatím ne úplně daří. Pokud by se podařilo systém a přístup společnosti změnit, bylo by to důležité i pro
rozvoj společnosti jako celku. A to nemluvím o ekonomické
ceně, kterou společnost za tuto segregaci platí.
Již sedmým rokem pořádáte soutěž Novinářská cena,
která veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce z předchozího roku. V čem spatřujete největší problém současné mediální scény?
Kvalitní a nezávislá média jsou pro demokracii naprosto
klíčová. Bohužel je ale finanční situace českých médií čím
dál horší. Důsledkem toho je snižování počtu novinářů

Již přes dvacet let
rozvíjíme hodnoty
otevřené společnosti
a demokracie v České
republice.
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Chceme udělat
z České republiky
příjemné místo
k životu, kde žijí lidé,
kteří si váží svobody
a jsou schopni
nést odpovědnost,
již demokratická
a svobodná
společnost přináší.
Chceme, aby se lidé
zajímali o dění kolem
sebe a respektovali jiné
názory.
v redakcích, ti stávající pak nemají dostatek času a podporu vedení na to, aby odváděli opravdu dobrou práci.
Navíc jsou novináři pod čím dál větším tlakem. V této situaci nám přijde jako klíčové dobrou novinářskou práci
ukázat a ocenit. Připomenout tak, že i v současné situaci
jsou zde skvělí novináři.
Jakým největším překážkám podle vás čelí v dnešní době
demokracie a otevřená společnost?
Je to zejména nedostatek odvahy a leadershipu naprosté
většiny našich politiků. Nemají vizi, kam by chtěli českou
společnost dovést během příštích 20 let. Jejich přístup nepřesahuje období dalších voleb. Vše podřizují pouze svému
znovuzvolení. Proto nejsou lídry, ale jen někým, kdo populisticky reaguje na průzkumy veřejného mínění. A nejsou
pak schopni konstruktivně přispět k řešení krizí, jako jsou ty
stávající celoevropské – ukrajinská či uprchlická krize. Nedokážou však reagovat ani na národní problémy, jako jsou
korupce, neefektivní veřejná správa nebo propojení byznysu
s politikou. A když už se k něčemu rozhodnou, tak je to buď
pod tlakem Evropské unie, nebo médií.
Jak lze tento stav změnit?
Vidím několik klíčových kroků. Za prvé budovat aktivní
občanskou společnost, která se nespokojí s tím, že jde jednou za čtyři roky volit, ale bude volat své politiky na všech
úrovních k odpovědnosti pravidelně a sledovat, zda plní
své sliby. A spolu s tím otevírat prostor pro otevřenou veřejnou debatu. Za druhé podporovat kvalitní a nezávislá
média. Za třetí pak pracovat s mladými lidmi, ukazovat
a připomínat naši moderní historii, abychom si z ní byli
schopni vzít ponaučení do budoucna. Ve všech uvedených
n
případech jde o dlouhodobou práci.
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Na široké spektrum řešení a služeb od společnosti Red Hat se spoléhají
ﬁrmy ze všech oblastí. Od řízení leteckého provozu přes
telekomunikace až po ﬁnanční trhy. Po celém světě.
Open source.
Infrastruktura | IaaS | PaaS | Vývoj aplikací a jejich integrace | Služby
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Microsoft CityNext

Pro bezpečnější, zdravější
a více soběstačná města
Microsoft využívá nejnovější technologie, cloud, mobilní zařízení
a sociální sítě, aby našel řešení pro dlouhodobě udržitelný rozvoj
měst po celém světě. Iniciativa Microsoft CityNext pomáhá
městům vyrovnat se s aktuálními výzvami, kterými jsou rychlý
růst, omezení rozpočtu či vylepšení sociálních služeb.
Vlády, obchodníci i občané dostávají do rukou moc, která
jim pomůže vybudovat ekonomicky konkurenceschopná
a prosperující města budoucnosti.

Digitalizace

Moderní technologie
a nástroje zvyšují
efektivitu a snižují
náklady.

Bezpečnost

Díky mobilním
a cloudovým řešením
se města stanou
bezpečnějšími.

Zdravotní péče

Technologie můžou
výrazně zlepšit úroveň
zdravotní péče
a sociálních služeb.

Vzdělání

Studenti a učitelé
objevují nové způsoby
vzdělávání díky
technologiím.

Zařízení

Platformy pro vyšší
efektivitu a nižší
náklady.

Přečtěte si skutečné příběhy o řešeních v New Yorku, v Barceloně nebo v Queenslandu na adrese www.microsoft.com/en-us/citynext
Více o Microsoft CityNext najdete na Twitteru (@MSFTCityNext), facebooku a YouTube.
EK009363

