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VŠE pomáhá Českému telekomunikačnímu
úřadu s otevíráním dat
Odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze pomohli vypracovat analýzu zvýšení
otevřenosti dat publikovaných ČTÚ.
Praha 11. listopadu 2013
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) se rozhodl připojit k organizacím v ČR a ve
světě, které publikují svá data ve formátu otevřených dat. Na základě poptávky ČTÚ
vypracoval tým odborníků Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze,
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pracovníků ČTÚ analýzu zvýšení
otevřenosti dat publikovaných ČTÚ.
Analýza zahrnovala zejména vymezení požadavků na otevřená data ČTÚ a způsob jejich
naplnění, identifikaci přínosů a rizik otevření dat ČTÚ a identifikaci 50 potenciálních datových
množin, které by mohly být otevřeny.
ČTÚ projekt otevření svých dat vnímá jako „posílení transparentnosti a veřejné kontroly
služeb státní správy“, jak uvedl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. ČTÚ také bude prvním
úřadem v České republice, který představí úplný katalog dat opatřený metadaty u
publikovaných údajů. Uživatelům to umožní vyhledávat otevřené datové množiny podle
klíčových slov i podle jejich kategorií.
„Zveřejnění informací v otevřeném formátu umožní vznik celé řadě užitečných webových
aplikací, které nebude nutné vytvářet přímo na ĆTÚ a z prostředků státního rozpočtu“
dodává Dušan Chlapek z Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Další informace a seznam datových množin ČTÚ navržených k otevření lze nalézt na
webových stránkách ČTÚ.
Obecně o problematice otevřených dat informují například servery otevrenadata.cz a
opendata.cz .
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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
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Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
www.vse.cz.

Kontakt pro média
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí, vedoucí PR
Tel.: 224 095 754
Mobil: 731 124 440
E-mail: pr@vse.cz
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Tel.: 224 095 454
E-mail: chlapek@vse.cz
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