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Fórum pro otevřená data zahajuje svou
činnost soutěží
Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a
Fond Otakara Motejla společně založily Fórum pro otevřená data. Jeho klíčovým úkolem
je metodická a konzultační podpora veřejné správy i široké veřejnosti, vzdělávání
vysokoškolských studentů, osvěta, medializace a využití otevřených dat v praxi a
spolupráce s odbornou platformou. Studenti se do soutěže mohou přihlašovat na
www.otevrenadata.cz. Ohodnoceno bude celkem 20 nejlepších aplikací.
Praha 29. května 2013
Program Fóra pro otevřená data nabývá na důležitosti i proto, že Evropská komise schválila
aktualizaci evropské směrnice 2003/98/ES z roku 2003, která by měla veřejná data vlád, úřadů
či institucí zpřístupnit všem zájemcům v otevřeném formátu pro libovolné zpracování.
Aktualizace musí projít hlasováním v Evropském parlamentu, a jakmile začne směrnice platit,
jednotlivé státy EU budou muset její obsah integrovat do svých zákonů během následujícího
roku a půl. Přelomovou direktivu pro otevřená data zveřejnil i americký prezident Barack
Obama. Stanoví, aby vládní data byla volně přístupná v otevřených a strojově čitelných
formátech.
„Chceme ukázat možnosti využití otevřených dat v praxi, proto spouštíme soutěž Společně
otevíráme data. Rádi bychom připravili i pilotní projekty otevření dat ve vybrané státní instituci
a ve městě s přibližně 50 000 obyvateli. Účelem soutěže je iniciovat vznik aplikací využívajících
otevřená data a přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro společnost,“ říká Dušan Chlapek,
pedagog Fakulty informatiky a statistiky VŠE a odborník na otevřená a propojitelná data.
Soutěž startuje dnes na www.otevrenadata.cz a potrvá do 25. října 2013. Zájemci se mohou
předběžně registrovat do 29. června 2013. Jedná se o otevřenou soutěž, která má dvě
kategorie – pro veřejnost a studenty. Aplikace bude hodnotit odborná porota včele s předsedou
Ondřejem Filipem, výkonným ředitelem CZ.NIC a členem Multistakeholder Advisory Group,
poradního orgánu generálního tajemníka OSN. Dalšími členy poroty jsou Jiří Peterka (MFF
UK), Dušan Chlapek (VŠE), Martin Nečaský (MFF UK) a Jakub Mráček (Fond Otakara
Motejla).
Hodnotící kritéria pro vítězné aplikace jsou společná:
a)
b)
c)
d)

společenský přínos a využitelnost – rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost
uživatelská přívětivost, intuitivnost použití
funkčnost, technologické řešení
efektivnost, přínosy pro případného investora
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a samostatná pro každou kategorii:
a) zajímavost a originalita (pouze pro Kategorii studentskou)
b) udržitelnost, trvanlivost, aktualizace dat (pouze pro Kategorii pro veřejnost)
Oceněno bude 10 nejlepších aplikací v obou kategoriích, vítězové na prvních třech místech
získají peněžní odměnu ve výši 20 000, 15 000 a 10 000 Kč a na 4. – 10. místě věcné ceny.
Vyhlášení výsledků proběhne 28. listopadu 2013. Vítězné aplikace budou umístěny na
www.otevrenadata.cz a alespoň jejich základní verze bude k dispozici zdarma.
VŠE a MFF UK mají bohaté zkušenosti s řešením projektů a témat souvisejících s oblastí
otevřených a propojitelných dat. Zejména se jedná o EU FP7 projekt LOD2 Creating
Knowledge out of Interlinked Data, iniciativu http://www.OpenData.cz, která se dlouhodobě
zabývá problematikou otevřených a propojitelných dat (nejen ve VS ČR), spolupráci na
Koncepci katalogizace otevřených dat VS ČR pro Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra a
Ministerstvo pro místní rozvoj (r. 2012) a tvorbu Metodiky publikace otevřených dat VS ČR.
VŠE se také v rámci projektu Ekonomické modely otevřených dat zabývá způsoby a metodami
výpočtu přínosů a nákladů na publikaci a využití otevřených dat.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí v České
republice zpravidla umisťuje na 1. místě. Slovo "matfyz" je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě i
výuce. Absolventy MFF UK naleznete v mnoha špičkových firmách (Facebook, Oracle, Generali, Ernst&Young) i
na věhlasných světových univerzitách (Oxford, Cambridge, Wyoming, Chicago a další). Kromě kvalitního základu
poskytuje fakulta přístup k nejnovějším poznatkům, garantuje účast ČR v mezinárodním fyzikálním ústavu ILL v
Grenoblu, umožňuje experimentovat na Terstském synchrotronu, má významný podíl v CERNu, je mentorem
prestižního Google Summer of Code, významná je podpora talentovaných studentů v oblasti aplikované
matematiky ve spolupráci s RSJ, jednou z největších firem na světových finančních trzích.
Posláním Fondu Otakara Motejla, který založila v roce 2012 Nadace Open Society Fund Praha, je rozvíjet právní
stát a demokracii a omezit korupci v České republice. Fond financuje významné nevládní organizace (např.
Transparency International, Ekologický právní servis či Oživení) i malé občanské iniciativy. Mezi jeho
nejvýznamnější aktivity patří například Záchrana parku Trojmezí, Corrupt Tour, Úklid ve státní správě a platformy
www.nasstat.cz a www.hodnocenikraju.cz.
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Kontakt pro média
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
tel.: 224 095 454
e-mail: chlapek@vse.cz
Ing. Jan Martin Rolenc
Oddělení PR VŠE, tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
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