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Tisková zpráva 

 

Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy 
  

Praha, 22. 09. 2016  

 

Dne 20.9.2016 byl ve spolupráci s národním koordinátorem digitální agendy ČR a 

Hlavním architektem eGovernmentu ČR uspořádán v Gobelínovém sále Hrzánského 

paláce odborný seminář na téma “Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro 

úřady a firmy”. Zástupci pořadatelské České asociace manažerů informačních 

technologií CACIO zároveň informovali o blížícím se 14. ročníku soutěže IT projekt 

roku. 

 

Akci zahájil úvodním slovem předseda CACIO Miroslav Hübner a společně s výkonným 

ředitelem Miloslavem Marčanem. Na úvod navázal Hlavní architekt eGovernmentu Petr 

Kuchař, který oblast otevřených dat představil jako jednu z nosných témat eGovernmentu, 

který má velký potenciál do budoucnosti. Akci moderoval Dušan Chlapek, expert v oblasti 

otevřených dat z Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Odborného semináře se zúčastnili pozvaní zástupci veřejné správy i hosté z řad politiků a 

představitelů byznysu.  

Na semináři zazněly přednášky představující účastníkům otevřená data v ČR a zahraničí s 

popisem příkladů a využití otevřených dat praxi. V druhé části byly představeny standardy 

publikace a katalogizace otevřených dat včetně tématu propojených otevřených dat. 

Seminář byl zakončen panelovou diskusí. 
 

„Otevřená data tvoří důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy a jsou 

nedílnou součástí e-Governmentu, jakožto i jedny z hlavních priorit digitálního zmocněnce 

Tomáše Prouzy, zakotvené v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu,“ uvedl Hlavní 

architekt eGovernmentu Petr Kuchař. 

 

Odkaz na akci včetně prezentací:  

http://www.cacio.cz/akce/2016/otevrena-data-prilezitosti-prekazky-a-vyzvy-pro-urady-a-

firmy 

 

Kontakt pro média: 
CACIO 

Hana Žaludová                                         

e-mail: hana.zaludova@cacio.cz     

tel. +420 724 949 938      

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních 

technologií. Byla založena v červnu 1998 a její členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT pro 

jednotlivé organizace. Asociace má za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT, jak pro 

jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek, a všemožně podporovat efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií. Více na www.cacio.cz 
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