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„Nejzajímavější způsob 
využití vašich dat 

vymyslí někdo jiný.“

-Rufus Pollock 

Open Knowledge Foundation



Obecné požadavky na OD

• úplná,

• snadno dostupná,

• strojově čitelná,

• používající standardy s volně dostupnou specifikací,

• zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s 
minimem omezení,

• dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.



Návaznost na PSI

Otevřená data = způsob poskytování informací 
veřejného prostoru

Neřešíme „co“ - Řešíme „jak“



Otevřená data – Zákonná úprava EU
• Informace veřejného sektoru

• PSI směrnice 2003/98/ES ve znění 2013/37/ES

• Probíhá příprava novely

• „Open data směrnice“



Otevřená data – Zákonná úprava ČR

• Z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• Obecný předpis

• Povinné subjekty

• Vymezení pojmu otevřená data

• „ informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově 

čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány 

v národním katalogu otevřených dat“

• OD jako kvalifikované poskytování informací zveřejněním

• Povinnost / Diskrece

• Prosazování OD prostřednictvím ISVS



Právo duševního vlastnictví a otevřená 
data

•Autorské právo
• Součástí datové sady je autorské dílo
• Databáze je autorskoprávně chráněná jako dílo

• Ochrana struktury databáze a způsobu výběru jejích prvků

•Zvláštní práva pořizovatele databáze
• Úřad jako pořizovatel databáze



Úřední dílo

• § 3 písm. a) Aut. Z.:
• úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné 

povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, 
jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední 
dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní 
a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní 
symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, 
u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany

• § 94 Aut. Z.
• Ustanovení § 3 písm. a) … platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze.



Úřední dílo



Licencování

•Pouze tam, kde je to možné a nutné
• Poskytovatel dat je oprávněn licenci udělit

• Např. zaměstnanecké dílo

• Je pořizovatelem databáze



Licencování

•Doporučované licence
• Autorské dílo

• CC BY 4.0

• Zvláštní právo pořizovatele databáze
• Možnost vzdát se práv

• CC0 1.0



Problém č. 1
Kde nic není …



• Attribution často jediný benefit pro poskytovatele dat

• Nemožnost použít CC tam, kde není licencovatelný obsah

• Podmínky užití jako smlouva?

Problém č. 1
Kde nic není …



Problém č. 2
Příliš mnoho



Problém č. 2
Příliš mnoho

•Díla jako součást datové sady

•Datová sada jako originální databáze

•Zvláštní práva pořizovatele databáze

•A jejich kombinace



Problém č. 2
Příliš mnoho

•Nezbytnost jednoznačně identifikovat licencovaný obsah

•Přesné podmínky užití
• Na úrovni metadat popisu distribuce datové sady 3 kategorie

• Obsahuje autorské dílo: ANO / NE

• DB je autorským dílem: ANO – odkaz na licenci / NE

• DB je chráně zvláštním právem pořizovatele DB: ANO – odkaz na licenci / NE

• (+ bonusová - Obsahuje osobní údaje: ANO / NE)



Děkuji za pozornost.

jkb.misek@mail.muni.cz

@jkb_misek


