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Otevřená data VS ČR a jejich katalogizace
Odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze
katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.

jsou

spoluautory Koncepce

Praha 23. listopadu 2012
Koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy České republiky (dále jen Koncepce)
vznikla na základě iniciativy Úřadu vlády ČR a MMR v rámci plnění závazku Akčního plánu
Partnerství pro otevřené vládnutí „Zpřístupnění dat a informací“, který byl schválen
usnesením Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243.
Koncepce vznikla v období květen až září 2012 v řešitelském týmu tvořeném odborníky z
akademické sféry a veřejné správy:




Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze;
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
Ministerstvo vnitra České republiky.

Cílem Koncepce je:






přesně definovat pojem otevřená data veřejné správy ČR (dále jen VS);
analyzovat současný stav publikace a katalogizace otevřených dat VS v ČR i ve
světě;
navrhnout a zhodnotit možné varianty budování katalogu otevřených dat VS v ČR;
vybrat nejvhodnější variantu pro ČR a tu detailněji rozpracovat (tj. odpovědět na
otázku, kdo a jak by měl katalogizovat otevřená data VS);
zpracovat časový plán realizace vybrané varianty a odhadnout rámcové náklady
realizace.

Výstupy Koncepce byly zástupci Fakulty informatiky a statistiky prezentovány mimo jiné i na
následujících seminářích organizovaných orgány veřejné správy ČR:
 Seminář „Digitální výzvy 2012“, konaný dne 8. 11. 2012, organizovaný Ministerstvem
průmyslu a obchodu a zahajovaný ministrem průmyslu a obchodu.
 Seminář „Plnění závazku Akčního plánu OGP - III./3. Zpřístupnění dat a informací“,
konaný dne 22. 11. 2012, organizovaný Úřadem vlády ČR pod záštitou
místopředsedkyně vlády ČR.
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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.

Kontakt pro média
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Tel.: 224 095 454
E-mail: chlapek@vse.cz
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