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Co jsou otevřená data

„informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném 

a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není 

povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány 

v národním katalogu otevřených dat” https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-

106#p3a-5

Jan Ainali, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Data_CC0_Wikidata.JPG 2

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3a-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Data_CC0_Wikidata.JPG


https://www.nkp.cz/o-
knihovne/soubory/ostatni/tz_db_cc0.pdf

Zveřejnění prvních 

datových sad v podobě 

otevřených dat

3

https://www.nkp.cz/o-knihovne/soubory/ostatni/tz_db_cc0.pdf


Tři datové sady

Česká národní bibliografie

Databáze národních autorit NK ČR

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR
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Přidání dílčích datových sad autorit

Personální autority

Korporativní autority

Tematické autority

Geografické autority

Chronologické autority

Formální autority

Konspekt

Unifikované názvy
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Webová stránka Otevřená data (v češtině)

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/otevrena-data 6

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/otevrena-data


Webová stránka Open Data (v angličtině)

https://www.en.nkp.cz/about-us/professional-activities/open-data
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https://www.en.nkp.cz/about-us/professional-activities/open-data


Národní katalog otevřených dat

https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?poskytovatel=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fposkytovatel%2F00023221 8

https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?poskytovatel=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fposkytovatel%2F00023221


Záznam 

České 

národní 

bibliografie

https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-
sady%2F00023221%2F1042474980
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https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00023221%2F1042474980


Data Europa EU

https://data.europa.eu/data/datasets/https-data-gov-cz-zdroj-datove-sady-00023221-1042474980?locale=en

● záznamy se na portál Data 

Europa EU dostávají 

automaticky z Národního 

katalogu otevřených dat

● údaje jsou k dispozici v 

češtině a angličtině

● příklad záznamu České 

národní bibliografie
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https://data.europa.eu/data/datasets/https-data-gov-cz-zdroj-datove-sady-00023221-1042474980?locale=en


Postup při zveřejňování 1/2

první tři datové sady: žádost schválená Ministerstvem kultury 

(zřizovatelem Národní knihovny ČR)

https://www.nkp.cz/o-knihovne/soubory/ostatni/prohlaseni_nk_opendata.pdf
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https://www.nkp.cz/o-knihovne/soubory/ostatni/prohlaseni_nk_opendata.pdf


Postup při zveřejňování 2/2

další datové sady již bez žádosti:

využití novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím účinné od 
1. září 2022:
lze se vzdát práv pořizovatele databáze – za účelem vytěžování a zužitkování 
poskytované informace třetím osobám bez omezení způsobu a účelu následného 
užití

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p14c, § 14c zákona č. 106/1999 Sb.
12

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p14c


Jak je důležité míti dokumentaci

https://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar/struktura-baze-adr

https://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-

sk-cr/spoluprace-se-sk-cr/on-line-aktualizace-dat-v-bazi-

adr
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https://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar/struktura-baze-adr
https://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/spoluprace-se-sk-cr/on-line-aktualizace-dat-v-bazi-adr


Získávání údajů 

o využívání dat

česko-anglický formulář

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAwDAUa

9y5NzuMuhTmfBt3ZPYguEa9vXKDD_dXvmnueZQuk

Q/viewform 14

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAwDAUa9y5NzuMuhTmfBt3ZPYguEa9vXKDD_dXvmnueZQukQ/viewform


Údaje o Národní knihovně jako zdroji

vzhledem k publikování dat s doložkou CC0 

(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.cs)

je uvádění zdroje nepovinné

na webu jsou uvedeny věty:

„Přestože jsou datové sady k dispozici pod licencí CC0, můžete ve svém 

projektu Národní knihovnu ČR zmínit jako zdroj dat.”

„Although the datasets are available under a CC0 license, you can consider 

mentioning the National Library of the Czech Republic as a source of data for your 

project.”
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.cs


Přehled prezentací/publikací

v češtině a angličtině

https://docs.google.com/document/d/1n80p9WnKOG-

xOfJt5Xh3ZHVL5OXHpTw57M7UWIJbmDc/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1n80p9WnKOG-xOfJt5Xh3ZHVL5OXHpTw57M7UWIJbmDc/edit?usp=sharing


Praktické příklady práce s daty

https://vufind.techlib.cz/Authority/Record?id=jn20000620300

https://nklink.toolforge.org/
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https://vufind.techlib.cz/Authority/Record?id=jn20000620300
https://nklink.toolforge.org/


Spolupráce se spolkem Wikimedia ČR

+ mj. účast na 

pracovních schůzkách 

týkajících se spolupráce 

s paměťovými 

institucemi

https://docs.google.com/document/d/1GUf6kGpwVopqmjRDtNAmiBed3S6hCTZGwEV6VB-h7hM/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1GUf6kGpwVopqmjRDtNAmiBed3S6hCTZGwEV6VB-h7hM/edit?usp=sharing


Wikidata workshop (virtuální) – říjen 2022

https://www.facebook.com/

events/1024664868227719

praktické využití dat z adresáře 

knihoven a informačních 

institucí
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https://www.facebook.com/events/1024664868227719


Wikidata workshop (virtuální) – listopad 2022

praktické využití autoritních dat

https://www.facebook.com/

events/422789256717614/
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https://www.facebook.com/events/422789256717614/


Spuštění pravidelné 

synchronizace 

identifikátorů z národních 

autorit do Wikidat 1/2

https://www.facebook.com/groups/WikidataCS/posts/1525617954553884/
21

https://www.facebook.com/groups/WikidataCS/posts/1525617954553884/


Spuštění pravidelné synchronizace identifikátorů 

z národních autorit do Wikidat 2/2

https://blog.wikimedia.cz

/2022/11/14/na-

databazi-narodnich-

autorit-spoustime-

automatickou-

aktualizaci-svaty-gral-

wikidat/
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https://blog.wikimedia.cz/2022/11/14/na-databazi-narodnich-autorit-spoustime-automatickou-aktualizaci-svaty-gral-wikidat/


Hlavní letošní akce 1/5

Panelová diskuse Svobodné licence a volná díla: Archivy, muzea a knihovny 

otevřené digitálnímu světu (leden 2022)

https://youtu.be/SjXVWb8MOmY 23

https://youtu.be/SjXVWb8MOmY


Hlavní letošní akce 2/5

Workshop Propojování autorit a Wikidat (květen 2022)

https://youtu.be/SjXVWb8MOmY

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/propojovani-autorit-wikidat
24

https://youtu.be/SjXVWb8MOmY
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/propojovani-autorit-wikidat


Hlavní letošní akce 3/5

Setkání koordinátorů projektu GLAM s českými knihovníky (září 2022)

https://youtu.be/SjXVWb8MOmY

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/setkani-koordinatoru-projektu-glam-s-ceskymi-

knihovniky

Část výsledků zářijového 

setkání koordinátorů GLAM 

v Praze ve svém příspěvku 

připomene Eva Vele.
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https://youtu.be/SjXVWb8MOmY
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/setkani-koordinatoru-projektu-glam-s-ceskymi-knihovniky


Hlavní letošní akce 4/5

Open Data Expo 2022 (listopad 2022)
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https://osf.cz/open-data-expo-2022/

https://osf.cz/open-data-expo-2022/


Hlavní letošní akce 5/5

A konečně

… DNES zde v Národním archivu :-)!
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Čas na oslavu

Wikidata v říjnu 2022 oslavila své desáté narozeniny!!!

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tenth_Birthday/Celebration_video
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https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tenth_Birthday/Celebration_video


Doporučené zdroje

Portál otevřených dat (včetně Národního katalogu otevřených dat) provozovaný 

Ministerstvem vnitra:

https://data.gov.cz/

Wikidata:WikiProject Czech Republic/Pro instituce (návod pro instituce 

chystající se na zveřejnění otevřených dat zpracovaný spolkem Wikimedia ČR): 

https://databaze.wikimedia.cz/
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https://data.gov.cz/
https://databaze.wikimedia.cz/


Plány do budoucna

zpřístupnění dalších našich databází

doplnění dokumentace k databázím

příprava výběrů dat ve formátu CSV (např. výpis děl vybraných autorů z České 

národní bibliografie)

pokračování v aktivní spolupráci se spolkem Wikimedia ČR a ve spolupráci 

s dalšími externími uživateli našich otevřených dat

…
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Otevřeným datům zdar!

Děkujeme za pozornost!
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