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2012

ZVEDÁME TÉMA 
OTEVŘENÝCH DAT, 

POPULARIZACE

Největší úspěchy v oblasti otevřených dat

➔ Pomohli jsme dostat agendu otevřených dat do vládní praxe.

2013 2014 2015

VZNIK 
NÁRODNÍHO 
KATALOGU 

OTEVŘENÝCH DAT

Otevřená data se 
stávají  součástí  
programového 

prohlášení každé 
vlády od roku 

2014

POŘÁDÁME PRVNÍ 
ROČNÍK SOUTĚŽE 

Společně 
otevíráme data

VYDÁVÁME 
PŘÍRUČKU Jak 
otevírat data

ZŘÍZENÍ ODBORU 
Hlavního 

architekta 
eGovernmentu



2016

VYTVOŘENÍ 
FUNKCE národního 

koordinátora 
otevřených dat

Největší úspěchy v oblasti otevřených dat

➔ Pomohli jsme dostat agendu otevřených dat do vládní praxe.

2017 2019 2020

POŘÁDÁME PRVNÍ 
ROČNÍK VELETRHU

Open Data Expo

SPOLUPOŘÁDÁME 
PRVNÍ VEŘEJNÉ 

HACKATONY
Hackuj stát či 

BrnoHacks

PODPORUJEME 
PROJEKT

Mapa exekucí

NOVELIZACE 
ZÁKONA

o svobodném 
přístupu k 

informacím

SPOLUZAKLÁDÁME 
Česko.Digital

INICIUJEME 
ZÁVAZEK 

INSTITUCÍ K 
OTEVÍRÁNÍ DAT
Český rozhlas, 

TAČR, 
Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 
Ministerstvo 
financí ČR, 

ČHMÚ…



Bilance projektu

2012–2018 Fond Otakara Motejla

➔ Veřejnost má otevřený přístup k informacím → transparentnější prostředí

2018–2022 projekt Náš stát, naše data

➔ Neomezený způsob a účel využití  dat → programování, aplikace, služby

➔ 9 ročníků soutěže Společně otevíráme data → finanční podpora přes 40 projektů 

postavených nad otevřenými daty (2013–2021)

➔ 7 ročníků největšího (mezinárodního) open datového veletrhu v ČR 

Open Data Expo (2016–2022) s účastí přes 1 000 osob

➔ Vydali jsme několik publikací na téma otevřených dat, včetně přílohy médií 

(HN, Respekt).
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Role Nadace OSF v digitální transformaci

➔ Propojení a podpora aktérů napříč sektory

➔ Vzdělávání občanů a vytvoření poptávky po digitálních službách – zvýšení 

kompetencí občanů používat digitální služby státu

➔ Zprostředkování zpětné vazby občanů na podobu služeb státu – důraz na skupiny 

občanů se speciálními potřebami
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Aktivity Nadace OSF 2023-2025 (1)

➔ PRŮZKUM DIGITÁLNÍ PŘIPRAVENOSTI – zjištění úrovně, přístupnost ke službám, 

rozdíly v používání služeb (komerční/státní), obavy a potřeby občanů

➔ ŠKOLENÍ METODIKŮ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI – bude obsahově vycházet ze 

zpracovaných průzkumů a počítá se zapojením knihoven a organizací pracujících s lidmi 

s postižením, které pak budou potřebné informace a kompetence předávat dál

➔ TESTOVÁNÍ A FEEDBACK NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY – občanská zpětná vazba na 

uživatelskou přívětivost jednotlivých digitálních služeb státu, praktické používání, návrhy 

na úpravy
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Aktivity Nadace OSF 2023-2025 (2)

➔ ADVOKACIE DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE → v rámci platformy Společně a digitálně

– účast na pravidelných schůzkách se státní správou, předávání výsledků našich 

průzkumů a občanské zpětné vazby, komunikační kanál mezi státem a občany, 

průběžný monitoring aktuálních priorit vlády a nabídka pomoci s jejich realizací

➔ SBĚR INFORMACÍ UVNITŘ EXPERTNÍ SÍTĚ → doporučení vládě

➔ CIVIC TECH OPEN – celodenní event, příležitost k  propojení relevantních hráčů, reflexe 

aktuálního stavu digitalizace, identifikace potřeb občanů, firem, úřadů

➔ DIGITÁLNÍ PIVO LIMO – neformální setkání jsou přirozeným sběrem důležitých 

podnětů od klíčových aktérů





Služby určené k digitalizaci prioritně



Již 30 let měníme českou společnost

Jsme #GeneraceOSF
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