Otevřená data: Mapa státní správy
INTERAKTIVNÍ MAPA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, KTERÁ JE SCHOPNA NAZNAČIT, KDE BYLY ZAKÁZKY ŠITY NA
MÍRU
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DAŇOVÉHO

POPLATNÍKA NA ZÁKLADĚ JEHO PLATU – TAKOVÉ APLIKACE BYLY PŘEDSTAVENY NA DNEŠNÍM SEMINÁŘI
JANA FARSKÉHO.
„Je nezbytné, aby i veřejné instituce pochopily změny, jež přinesla informační revoluce. Jde o úplně nový rozměr fungování
státní správy, která musí poskytovat maximum informací v uživatelské podobě,“ popisuje princip otevřených dat poslanec a
starosta Jan Farský. „Kdo drží informace, má moc, a té se stát nerad vzdává. Nyní ale přišla doba, kdy je nezbytné
informace poskytnout, vrátit je lidem. Což je nutně spojeno s tím, že se my, politici, vzdáme části moci, což nikdy nebude
bezbolestné. Proto nebude jednoduché data otevřít. Přesto se o to musíme zasadit,“ dodává Farský.
Velkou inspirací je pro Českou republiku Rakousko. „Principy otevřených dat jsou zde systematicky aplikovány na úrovni
měst i spolkové vlády,“ říká Martin Nečaský z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který s kolegy z VŠE stojí za iniciativou
OpenData.cz. Aplikace vytvořené na základě otevřených dat přitom mohou mít rozličnou podobu.
V Rakousku jsou otevřená data v současnosti implementována na dvou úrovních:


města, jako hlavní iniciátoři myšlenky otevřených dat (Vídeň a Linz již provozují své internetové portály s
otevřenými daty, v Salzburgu a Grazi na portálech pracují)



téma je prioritou pro rakouské federální kancléřství, které ohlásilo prototypovou verzi vládního portálu otevřených
dat na duben2012 a plně funkční verzi na červen 2012 (bude oficiálně představen na konferenci OGD 2012
[http://www.ogd2012.at])

V Rakousku také stále roste komunita okolo problematiky otevřených dat. Patří do ní politici, úředníci, občané, ale i průmysl
a podnikatelé. Ti se pravidelně setkávají a diskutují své potřeby a požadavky a také další kroky v oblasti otevřených dat.
Zatím však neexistuje oficiální strategie nejvyšších politických míst v Rakousku v uplatňování strategií otevřených dat.
PŘÍKLADY ČESKÝCH APLIKACÍ ZALOŽENÝCH NA OTEVŘENÝCH DATECH
Na základě už dnes dostupných dat vzniklo několik aplikací, které ilustrují možnosti, které otevřená data přinesou. Stát
přitom nestály ani korunu. Po „otevření“ dat veřejnosti lze očekávat jejich prudký nárůst.
• NášStát.cz – Jakub Mráček – přehled aplikací, založených na otevřených datech
• BudováníStátu.cz – Michal Škop – grafické přehledy o hospodaření státu a utrácení veřejných
prostředků státního rozpočtu, rozklikávací rozpočet ČR
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• VášMajetek.cz – Jiří Skuhrovec – dražby, aukce a prodej majetku státu, krajů, měst a obcí a exekučně
zabaveného majetku na jednom místě
• MapaZakázek.cz – Pavel Nohejl – databáze veřejných zakázek, propojená s obchodním rejstříkem a
mapovými podklady. 40 tisíc veřejných zakázek v databázi, 13.500 dodavatelů, 5.000 zadavatelů, mezi
nimiž je možné vyhledávat podle rozličných kritérií, zadavatele, dodavatele, ceny zakázek atd.
OTEVŘENÁ DATA VE SVĚTĚ
Průkopníkem aplikací postavených na otevřených datech je Velká Británie. Pro příklad můžeme uvést například
UKCrimeStats (kriminalita), uk.roadworks (opravy silnic) či CareHomeMap (průvodce po domácí zdravotní péčí).
Takových aplikací ale mohou být tisíce pro mnoho různých účelů, a jsou k dispozici, stejně jako otevřená data, pro
každého.

CO JSOU OTEVŘENÁ DATA? ČTĚTE V PŘÍLOZE.
V Praze 28. 2. 2011

Alžběta Plívová, mluvčí TOP 09
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