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Vydané otevřené formální normy 
V rámci tohoto výstupu bylo vydáno či významně pozměněno 34 otevřených formálních 

norem včetně sdílených specifikací, což jsou otevřené formální normy specifikující části, 

které jsou společné pro více jiných otevřených formálních norem. Dle 30 z nich již byly i 

publikovány datové sady. Podle dalších ještě data publikována nejsou, nicméně jsou 

diskutovány s komunitou, vydány a připraveny k použití. Jejich podobu uvádíme v 

jednotlivých přílohách. V příloze Zkombinované OFN.pdf jsou všechny zkombinované do 

jednoho souboru. Odkazy na jejich původní podobu webových stránek a jejich přehled 

uvádíme v tomto dokumentu. 

Agendy - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Agendy, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Orgány veřejné moci - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Orgány veřejné moci, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Soukromoprávní uživatelé údajů - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Soukromoprávní uživatelé údajů, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Kategorie orgánů veřejné moci - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Soukromoprávní uživatelé údajů, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů - Registr práv a 

povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Role - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Role, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Služby veřejné správy - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F9c73b802263c5e0ccf5542f10fbc35bb
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/org%C3%A1ny-ve%C5%99ejn%C3%A9-moci
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F44a9d6abacd4d0e83a0694e74d028f51
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/soukromopr%C3%A1vn%C3%AD-u%C5%BEivatel%C3%A9-%C3%BAdaj%C5%AF
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2Fd5909cf2cc13053a05dc08137db28c75
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/kategorie-org%C3%A1n%C5%AF-ve%C5%99ejn%C3%A9-moci
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2Fd5909cf2cc13053a05dc08137db28c75
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/kategorie-soukromopr%C3%A1vn%C3%ADch-u%C5%BEivatel%C5%AF-%C3%BAdaj%C5%AF
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F735d2f4f35c2493468ef682afd441418
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/role
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F527b4095146db54b65c9eca6b969b6ab
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/slu%C5%BEby


 

3 

Datová sada: Služby veřejné správy, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Působnost v agendách - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Působnost v agendách, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Dokumenty převodu agend - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Dokumenty převodu agend, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Převod činností v rámci působnosti - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Převod činností v rámci působnosti, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Převod služeb veřejné správy v rámci působnosti - Registr práv 

a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Převod služeb v rámci působnosti, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Údaje - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Subjekty a objekty údajů a jejich údaje, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Oprávnění k přístupu k údajům - Registr práv a povinností 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Oprávnění k přístupu k údajům, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Úřední desky 

Podle této otevřené formální normy bylo publikováno více jak 400 datových sad od více jak 

100 poskytovatelů. 

Příklady datových sad: 

● Město Humpolec – úřední deska 

● Obsah úřední desky organizace Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 

● Obsah úřední desky organizace Obvodní soud pro Prahu 3 

https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F2da57720c4c2d44f128834a4f7ebb41a
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/p%C5%AFsobnost-v-agend%C3%A1ch
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F7ee91a644bf6da16a9f5c4f337163c0f
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/dokumenty-p%C5%99evodu-agend
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F1b2711cefe4c7486ceb7bf65d719b282
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/p%C5%99evod-%C4%8Dinnost%C3%AD-v-r%C3%A1mci-p%C5%AFsobnosti
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F64f3831b09ab80f3cd731e2fe9ee7999
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/p%C5%99evod-slu%C5%BEeb-v-r%C3%A1mci-p%C5%AFsobnosti
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F3e4cb5fb5ef67b5e728b95e8a2004e3a
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/%C3%BAdaje
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2Fd31ca0af022cdc6584903f538c69b2d3
https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD-k-p%C5%99%C3%ADstupu-k-%C3%BAdaj%C5%AFm
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F08d39930aed7e224a765653a722b8f2c
https://ofn.gov.cz/%C3%BA%C5%99edn%C3%AD-desky/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00248266%2F1006821663
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00025429%2F5de2e62b7f1b8a83ad5a62f1218afb48
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00025429%2F9b9ea531e50e63612562b4ebc4c61294
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Číselníky 

Podle této otevřené formální normy bylo publikováno více jak 20 datových sad od několika 

poskytovatelů. 

Příklady datových sad: 

● Číselník pro dny v týdnu, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

● IS VaVaI: Číselník druhů soutěže ve VaVaI, poskytovatel Úřad vlády České republiky 

● Číselník sekcí MFF UK, poskytovatel Univerzita Karlova 

Rozhraní katalogů otevřených dat 

Podle této otevřené formální normy byla v Národním katalogu otevřených dat zaregistrována 

řada lokálních katalogů otevřených dat. 

Příklady lokálních katalogů dle otevřených dat: 

● Otevřená data resortu Ministerstva financí 

● Katalog otevřených dat ČSSZ 

● Katalog otevřených dat Ministerstva vnitra ČR 

● Katalog otevřených dat Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

● Katalog otevřených dat úředních desek resortu Ministerstva spravedlnosti 

● Český úřad zeměměřický a katastrální 

● Český statistický úřad 

Sportoviště 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Sportoviště a sportovní kluby, poskytovatel Statutární město Brno 

Události 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Akce, poskytovatel Statutární město Brno 

Aktuality 

Tato otevřená formální norma byla vytvořena na základě diskuze s komunitou, ale žádné 

datové sady podle ní ještě nejsou publikovány. 

Pracovní místa 

Tato otevřená formální norma byla vytvořena na základě diskuze s komunitou, ale žádné 

datové sady podle ní ještě nejsou publikovány. 

Turistické cíle 

Tato otevřená formální norma byla vytvořena na základě diskuze s komunitou, ale žádné 

datové sady podle ní ještě nejsou publikovány. 

https://ofn.gov.cz/%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00007064%2F650aaf45d4c8cec5d288f7f78bd8bc2d
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00006599%2F869756324
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00216208%2F99e86856832610439dc63ca27b413f7e
https://ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/
https://opendata.mfcr.cz/lod/sparql
https://data.cssz.cz/sparql
https://data.mvcr.gov.cz/sparql
https://lkod.mff.cuni.cz/zdroj/katalog
https://kiosek.justice.cz/opendata/katalog.jsonld
https://atom.cuzk.cz/api/package_list.jsonld
https://vdb.czso.cz/pll/eweb/lkod_ld.katalog
https://ofn.gov.cz/sportovi%C5%A1t%C4%9B/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F44992785%2Fec2fe5e28af795ed3580dfda0575f798
https://ofn.gov.cz/ud%C3%A1losti/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F44992785%2F1dde41aee39d4ee84fffa81ec27de469
https://ofn.gov.cz/aktuality/
https://ofn.gov.cz/pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta/
https://ofn.gov.cz/turistick%C3%A9-c%C3%ADle/
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Nádoby na tříděný odpad 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Kontejnery v Brně, poskytovatel Statutární město Brno 

Sběrné dvory 

Podle této otevřené formální normy byla publikována datová sada. 

Datová sada: Sběrná střediska odpadů, poskytovatel Statutární město Brno 

Sdílená specifikace: Základní datové typy 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Úřední desky, která 

je implementována v řadě publikovaných datových sad. 

Sdílená specifikace: Věc 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Úřední desky, která 

je implementována v řadě publikovaných datových sad. 

Sdílená specifikace: Digitální objekty 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Úřední desky, která 

je implementována v řadě publikovaných datových sad. 

Sdílená specifikace: Časová specifikace 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Úřední desky, která 

je implementována v řadě publikovaných datových sad. 

Sdílená specifikace: Lidé a osoby 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Úřední desky, která 

je implementována v řadě publikovaných datových sad. 

Sdílená specifikace: Kontakty 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Sportoviště, která je 

implementována v publikované datové sadě. 

Sdílená specifikace: Umístění 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Sportoviště, která je 

implementována v publikované datové sadě. 

https://ofn.gov.cz/n%C3%A1doby-na-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%BD-odpad/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F44992785%2F3235b9d4b9a9ad36e5bf1050dd53cbf0
https://ofn.gov.cz/sb%C4%9Brn%C3%A9-dvory/
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F44992785%2Fa1c6d34cdab383e0ee4c66e97107b3cc
https://ofn.gov.cz/z%C3%A1kladn%C3%AD-datov%C3%A9-typy/
https://ofn.gov.cz/v%C4%9Bc/
https://ofn.gov.cz/digit%C3%A1ln%C3%AD-objekty/
https://ofn.gov.cz/%C4%8Dasov%C3%A1-specifikace/
https://ofn.gov.cz/lid%C3%A9-a-osoby/
https://ofn.gov.cz/kontakty/
https://ofn.gov.cz/um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD/
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Sdílená specifikace: Vstupné 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Sportoviště, která je 

implementována v publikované datové sadě. 

Sdílená specifikace: Adresy 

Tato otevřená formální norma je používána v Otevřené formální normě Nádoby na tříděný 

odpad, která je implementována v datové sadě. 

Sdílená specifikace: Bezbariérovost 

Tato otevřená formální norma byla vytvořena dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů 

https://presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika, a je připravena k publikaci dat 

podle ní. 

https://ofn.gov.cz/vstupn%C3%A9/
https://ofn.gov.cz/adresy/
https://ofn.gov.cz/bezbari%C3%A9rovost/
https://presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika

