
 

 

Pravidla soutěže Společně otevíráme data 2020 

1. Pořadatel Soutěže 

1.1. Pořadatelem soutěže je Nadace Open Society Fund Praha (dále “Nadace OSF”), IČ: 476 11 804, zapsaná v 

nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170. 

2. Užívané pojmy 

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel Soutěže dále uvedený význam: 

Soutěž: soutěž Společně otevíráme data. 

Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, například webová či mobilní. 

Soutěžící: fyzické osoby (včetně týmů) a právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5. 

těchto pravidel. 

Výherce: Soutěžící, kteří se dle rozhodnutí Hodnotící komise umístí na 1. místě ve vybrané Kategorii. 

Cena: Výherce na prvním místě v každé Kategorii obdrží 30 000 Kč. 

Kategorie: pojem označující tématické oblasti, ve kterých budou vyhlášení Výherci a udělené Ceny.  

Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují 

je volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití 

neklade zbytečné technické či jiné překážky. 

Open-Source: software, poskytnutý s otevřeným zdrojovým kódem a s licencí specifikující, jaká práva k 

otevřenému kódu získá jeho uživatel, a jak s ním může nakládat. Zdrojový kód, licence a základní dokumentace 

popisující software musí být dostupné na veřejné webové stránce nebo na veřejně dostupném softwarovém 

repozitáři jako je GitHub, Bitbucket, apod. 

Hodnotící komise: skupina hodnotitelů Aplikací, přihlášených do vybrané Kategorie v Soutěži. Členy Hodnotící 

komise Soutěže vybírá a jmenuje Pořadatel Soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu 

zájmů při hodnocení příspěvků. Pro každou Kategorii bude jmenována samostatná nezávislá minimálně tříčlenná 

Hodnotící komise. Členství v Hodnotící komisi Soutěže je čestné a není nijak honorováno.  

3. Účel a smysl Soutěže 

3.1. Účelem je podporovat vznik Aplikací, využívajících Otevřená data a Open-Source.  

3.2. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění neziskových a občanských služeb pro společnost a zviditelnění 

přínosu práce s daty, specificky pak Otevřených dat a Open-Source technologií prostřednictvím příkladů dobré 

praxe. 

3.3. Smyslem soutěže je podpora digitalizace neziskového sektoru, občanské společnosti obecně. 

3.3. Soutěž je založena na výběru nejlepších Aplikací Hodnotící komisí dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 

těchto pravidel). 

  



 

 

4. Časový rámec Soutěže 

 

4.1. Soutěž se uskuteční v době od  1. 9. 2020 do 25. 10. 2020. 

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno do 25. 10. 2020 23:59 přes registrační formulář na www.osf.cz. 

4.3. Slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže a zveřejnění jmen Výherců proběhne 18. listopadu 2020. Pokud se 

Výherci nebudou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení, budou o výsledcích Soutěže informování prostřednictvím 

e-mailu. Výherci bude vyplacena Cena do 20 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže, a to na bankovní účet, 

který uvede pořadateli Soutěže v registračním formuláři při oficiálním přihlášení do Soutěže (dle čl. 5.3.). 

5. Podmínky účasti pro Soutěžící a parametry Aplikace 

5.1. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit s více Aplikacemi. Pro každou Aplikaci je potřebné vyplnit 

samostatnou přihlášku prostřednictvím registračního formuláře.  

5.2. Soutěžící se přihlásí do Soutěže vyplněním registračního formuláře na www.osf.cz do 25. 10. 2020 23:59 

hod. 

5.3. Soutěžící přihlašuje Aplikaci do konkrétní Kategorie (typy Kategorií viz čl. 2.1.). Výběr Kategorie Soutěžící 

provede v registračním formuláři. 

5.4.  V ročníku 2020 budou uděleny Ceny v těchto Kategoriích: 

1. Klima a ochrana životního prostředí 

V oblasti životního prostředí chceme navázat na úspěšné klimatické Open Data Expo, které ukázalo, že datová 

problematika je pro oblast klimatu a ochrany životního prostředí klíčová. V ČR zažíváme v této oblasti posun také 

z hlediska otevírání veřejných dat. Chceme touto cestou přispět k řešení klimatické krize. 

2. Vzdělávání 

Oblast vzdělávání si za poslední půl rok prošla obrovským skokem. Důraz na digitalizaci související s přechodem 

do online prostoru v době krize zapříčinila, že digitální technologie se dostaly o mílové kroky blíž k žákům, 

studentům, pedagogům, rodičům a dalším. Rychlá implementace s sebou rovněž přináší rizika, zejména pokud 

jde o děti a mladistvé. Chceme proto podpořit rozvoj v oblasti vzdělávání, který umožní bezpečné užívání 

digitálních technologií. 

3. Zdraví 

Zdravotní oblast ušla za poslední rok v oblasti digitalizace velký kus cesty. ÚZIS otevírá data a koronavirová krize 

navíc ukázala, jak jsou kvalitní data potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci 

veřejného zdraví. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast digitálně rozvíjet a ukazují budoucí 

cestu, kam se bude v příštích letech zdravotnictví ubírat. 

4. Městská data 

Městská data jsou důležitá pro plánování a rozvoj měst a života v něm. Pomáhají vedení měst svá rozhodnutí 

opírat o fakta, podobně jako jejich občanům, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Městská data 

se navíc v posledních letech rapidně rozvíjí. Praha, Brno, Olomouc a další města již mají funkční (open) datové 

platformy, vyvíjejí aplikace, spolupracují se soukromou sférou. Chceme tento trend podpořit, nejen proto, že ve 
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městech žije převážná část naší populace, ale i proto, že města mají zásadní vliv na celkový rozvoj naší 

společnosti. 

5. Speciální kategorie – Covid-19 

Speciální kategorií bude „Covid-19“. Rozhodli jsme se pro tuto kategorii, protože si uvědomujeme rozmach 

digitálních technologií v období koronavirové krize a zároveň víme, že předchozími kategoriemi bychom mohli 

vyloučit některá smysluplná řešení. Chceme tím podpořit digitální „emergency“ projekty, které pomohly při 

řešení koronavirové krize a opět tím poukázat na důležitost práce s daty. 

  

5.5. Soutěžící může jednu Aplikaci přihlásit maximálně do dvou Kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo 

kontaktovat Soutěžícího a navrhnout mu změnu Kategorie v případě, že uzná, že původně vybraná Kategorie 

zaměření Aplikace neodpovídá. 

5.6. Aplikace pro zařazení do Soutěže musí splňovat tyto podmínky: 

a. Musí být v českém jazyce.  

b. Musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

c. Pokud Aplikace byla přihlášena do některého z předchozích ročníků Soutěže, musí se výrazně 

lišit od naposledy přihlášené verze. Soutěžící je povinen uvést podrobně v registračním formuláři, v čem 

změna spočívá. 

d. Aplikace přihlášená do Soutěže musí být funkční minimálně ode dne přihlášení do Soutěže a 

minimálně 3 měsíce po skončení Soutěže, na hypertextovém odkazu uvedeném v registračním formuláři. 

e. Aplikace přihlášená do Soutěže musí být dostupná zdarma. 

f. Aplikace přihlášená do Soutěže je nezisková. Pokud autorem/vlastníkem Aplikace není nezisková 

organizace, autor/vlastník aplikace musí prokázat, že na tvorbě a vývoji aplikace spolupracuje s 

nekomerčním sektorem a současně mu daný produkt negeneruje finanční zisk. Může jít o prokazatelnou 

spolupráci s nestátní neziskovou organizací, státem – veřejnou správou, samosprávou, s akademickým, 

výzkumným pracovištěm nebo příspěvkovou organizací. 

5.7. Aplikace musí plně splňovat alespoň tři z šesti uvedených kritérii: 

1. Společenský dopad – Aplikace a její využití má prokazatelný pozitivní společenský dopad.  

Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké 

poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím 

naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který 

prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní kritérium, 

které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací. 

2. Open Source – zdrojový kód Aplikace je otevřený  

Kritérium Open Source bude hodnoceno na základě doložených informací, nakolik produkt stojí na poskytnutém 

otevřeném zdrojovém kódu, a jeho kvalitě. 

3. Otevřená data – Aplikace pracuje s otevřenými daty 



 

 

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama 

Otevřená data publikovat (pokud Aplikace není postavena na Otevřených datech, musí Soutěžící alespoň část 

použitých dat publikovat jako Otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. v Aplikaci 

uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Současně Soutěžící musí uvést hypertextový odkaz na umístění 

využitých anebo publikovaných Otevřených dat v registračním formuláři. Pokud bude Aplikace využívat data, která 

nejsou ve formátu Otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně 

využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako 

Otevřená data. 

4. Občanská participace – Aplikace prokazatelně posiluje aktivní občanství 

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl 

daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). 

Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které 

bude hodnoceno na základě poskytnutých informací. 

5. Transparentnost – Aplikace prokazatelně pomáhá posilovat transparentní  jednání a postupy 

Kritériem transparentnost budeme hodnotit roli produktu ve věcech posilující transparentnost lidského jednání a 

aktivní protikorupční jednání, ať už jde o procesy a reálie týkající se státu a veřejné správy, samosprávy, 

komunity či dalších subjektů z kategorie „soukromé právnické osoby“.  

6. Dostupnost – Aplikace je charakterem inkluzivní, pomáhá vyrovnávat společenské nerovnosti 

Kritériem dostupnost budeme hodnotit inkluzivní rovinu produktu. Jinými slovy, budeme hodnotit, nakolik je 

produkt (aplikace) dostupný široké veřejnosti, nakolik je digitálně inkluzivní, zda je designovaný s respektem k 

rozmanitosti ve společnosti, specifickým potřebám a / nebo nakolik produkt (aplikace) myslí na hospodářská, 

sociální a kulturní práva všech lidí bez rozdílu. 

5.8. Pořadatel vyhodnotí přijaté Aplikace, zda splňují pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo Aplikace, 

které pravidla Soutěže nesplňují, vyloučit. 

5.9. Hodnotící komise budou v hodnocení Aplikací sledovat tato průřezová kritéria: 

a. inovace - kritérium hodnotí, do jaké míry řešení přináší významnou změnu oproti stávajícím 

řešením a/anebo je novým způsobem kombinuje; 

b. funkčnost - kritérium hodnotí, do jaké míry je aplikace funkční a ovladatelná, do jaké míry je 

uživatelské rozhraní intuitivní a přehledné a do jaké míry funguje aplikace tak, jak od ní uživatel očekává; 

6. Hodnocení  

6.1. Hodnocení Aplikací je dvoukolové a provádí jej Hodnotící komise jednotlivých Kategorií.  

6.2. Každá kategorie má svoji Hodnotící komisi, do které jsou pořadatelem delegovány alespoň čtyři hodnotící 

osoby.  

  

  



 

 

7. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího 

7.1. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a 

současně, že je autorem Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění 

Aplikace, že data používaná Aplikací byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že 

Aplikace svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu 

s dobrými mravy. 

7.2. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící souhlasí s uveřejněním hypertextového odkazu na Aplikaci 

na webových stránkách www.osf.cz včetně uvedení autora (autorů) Aplikace. 

7.3. Odesláním oficiální přihlášky formou webového formuláře dle čl. 5.3. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely 

organizace soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho e-mailovou adresu případně další údaje potřebné k 

organizaci Soutěže, které Pořadateli poskytne. Souhlas je možné písemně odvolat ovšem s následky nemožnosti 

pokračování v Soutěži. Soutěžící má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

7.4. Výherce se zavazuje, že v případě ocenění uvede v místě publikace Aplikace větu, že byla  oceněna v Soutěži 

Společně otevíráme data, pořádané Nadací OSF. 

7.5. Účastník soutěže se zavazuje v místě publikace Aplikace uvést hypertextový odkaz na Otevřená data, na 

základě kterých byla Aplikace vytvořena, popř. Otevřená data na tomto místě publikovat. 

7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení fotografie Výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména 

organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace Výherce na sociálních sítích Facebook, 

Twitter a Instagram a na stránkách www.osf.cz a materiálech Nadace OSF. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. V případě, že počet přihlášených Aplikací je příliš nízký, nebo kvalita Aplikací nedosahuje výjimečné úrovně, 

má Pořadatel právo Cenu v příslušné Kategorii (Kategoriích) neudělit. 

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Aplikaci ze Soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že Aplikace 

neoprávněně zasahuje do cizích práv. 

8.3 Soutěžící nese plnou odpovědnost za Aplikaci, kterou do Soutěže přihlásí. Pořadatel, Hodnotící komise ani 

žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za přihlášené Aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, Hodnotící 

komise ani žádný z jejích členů neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené 

Aplikací či Aplikacemi. 
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