
Dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open 
Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující 
informace: 

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 10. března 2013 Vaším 
ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu 
České republiky &quot;Partnerství pro otevřené vládnutí&quot;, části 3 &quot;Otevření 
nejdůležitějších datových zdrojů&quot; 

 (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-korupci/otevrene-vladnuti/Akcni-plan-OGP.pdf,  
strana 8) včetně data provedení nebo zahájení. Prosím o rozepsání zvlášť pro jednotlivé datové 
zdroje, jimiž jsou: 

      

- Finanční statistika - státní dluh 

- Finanční statistika - vládní finanční statistika 

- ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS 

- Centrální registr dotací 
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Vážený pane,  
k Vaší žádosti ze dne 10. března 2013 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasílám požadované 
informace. 
 
Nejprve obecně k aktivitám a krokům Ministerstva financí směřujícím k naplnění myšlenky 
Otevřených dat. Vzhledem k tomu, že dosud bohužel nedošlo k úplnému naplnění milníků  
č. 1 a 2 z části III./3. Akčního plánu České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“, tedy 
Identifikace a odstranění překážek a vytvoření infrastruktury otevřených dat ČR, je oproti 
původnímu plánu zpožděno i otevření datových zdrojů Ministerstva financí. Po účasti na 
semináři, který pořádala Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR v listopadu 
2012 a na základě zde představených materiálů, jsme se rozhodli nevázat otevření datových 
zdrojů Ministerstva financí na splnění především milníku č. 1, který měl za úkol realizovat 
legislativní zajištění – výběr a překlad vhodné licence, její harmonizace s českým právem  
a následné vydání metodického pokynu, resp. prováděcí vyhlášky (viz. str. 7 Akčního plánu). 
Navázali jsme přímou spolupráci s experty z akademické sféry (Dušan Chlapek z Vysoké 
školy ekonomické a Martin Nečaský z Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy). 
V rámci této spolupráce Ministerstvo financí podpořilo společnou snahu Fakulty informatiky 
a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze o získání výzkumného grantu na řešení projektu “Otevřená propojitelná data 
v oblasti veřejných rozpočtů” v rámci druhé výzvy programu Omega Technologické agentury 
České republiky, v rámci kterého by mělo dojít k vytvoření nových postupů pro publikování 
dat veřejné správy v podobě otevřených propojitelných dat a ověření těchto postupů na 
vybraných datech Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Další spolupráci  
s odborníky z VŠE a UK vidíme v této oblasti jako stěžejní. 
 
Další aktivitou Ministerstva financí v oblasti otevřených dat byla spolupráce s Ministerstvem 
vnitra na rozšíření Portálu veřejné správy o sekci Rejstříky. Tato sekce Portálu veřejné správy 
je určena ke zveřejnění strukturovaných údajů v podobě, která dovoluje jejich uživatelsky 
přívětivé zobrazení, filtrování i datový export. Pilotní aktivitou této sekce je Registr smluv, 
jehož věcným garantem je Ministerstvo financí. 
 
Nyní konkrétně k jednotlivým datovým zdrojům Ministerstva financí uvedeným v Akčním 
plánu. 
 
1. ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS – jedná se o součást dat 
z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). V současné době 
Ministerstvo financí připravuje spuštění veřejného portálu s daty z IISSP jehož součástí bude  
i publikování účetních záznamů a finančních údajů z CSÚIS v podobě otevřených dat. 
Plánovaný termín spuštění portálu je konec dubna 2013. Na základě zkušeností s realizací 
zpřístupnění tohoto datového zdroje budeme realizovat v průběhu roku 2013 



další aktivity v oblasti otevřených dat. 
 
2. Finanční statistika - státní dluh a Finanční statistika - vládní finanční statistika – datové 
zdroje jsou součástí internetových stránek MF. Jejich publikace ve formátu otevřených dat  
je vázána na spuštění nového webového portálu MF a bude realizována ve druhém pololetí 
tohoto roku. 
 
3. Centrální registr dotací – praktické kroky pro zpřístupnění tohoto datového zdroje  
ve formátu otevřených dat nebyly dosud zahájeny. Další postup bude záviset na zkušenostech 
s přípravou veřejného portálu s daty z IISSP. 
 
V případě Vašeho zájmu o další informace z oblasti otevřených propojitelných dat a aktivit 
Ministerstva financí v této oblasti se na mne neváhejte obrátit. 


