
 

Ústní interpelace ČHMÚ 20. 9. 2018 
Interpelovaný: ministr životního prostředí Richard Brabec 

 
Vážený pane ministře, 
 
Český hydrometeorologický ústav disponuje klíčovými daty o počasí. 
Tato data mají výrazně širší využití než jen aktuální předpověď počasí. 
Jsou významná pro pořadatele akcí, zemědělce, obce, vědce, ale také 
mohou být využita pro nové aplikace, komerční služby a podporu 
digitálních inovací.  
 
ČHMÚ tato data prodává státním institucím i soukromým subjektům. V 
případě prodeje dat státním institucím, tak se jedná pouze o přesouvání 
finančních položek ve státním rozpočtu, které zbytečně zatěžuje stát. 
Soukromým subjektům je prodává velmi draze, ale naopak je tomu u 
státních organizací, které je dostanou s výraznou slevou. Narozdíl od 
drobných zemědělců, kterým ČHMÚ účtuje desítky tisíc korun. Nebo 
neziskového organizace Arnika, které bylo naúčtováno 20 000 Kč za 
data ze 4 stanic měření hladiny řeky. V době, kdy takové měření lze plně 
automatizovat.  
 
Nejsme v tom sami. Obdobné poplatky má ještě Rumunsko nebo 
Estonsko. Avšak Skandinávské země či Německo mají tato data volně 
přístupná. 
 
Třešničkou na dortu je zásadní rozpor s programovým prohlášením vaší 
vlády: 

Všechna dostupná a zveřejnitelná data, kterou vzniknou za peníze 
daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně 
zveřejňována jako otevřená data. To podpoří další rozvoj služeb 
založených na těchto datech. 
 
Snadný přístup k informacím o fungování veřejné správy je jedním 
ze základních prvků moderního digitálního státu. Proto zlepšíme 



 

přístup občanů k informacím, a to i o hospodaření veřejných 
institucí tak, aby byly informace poskytovány včas a bez 
nepřiměřených nákladů. 

 
Proto se ptám: 

1. Kdy data zveřejníte? 
2. Proč to tak dlouho trvá? 
3. Proč se bráníte rozsudku soudu? Není to plýtvání penězi 

daňových poplatníků? 
4. Jaká část přijmů ČHMÚ pochází od jiných veřejných institucí 

či jimi vlastněných firem? 
 

Zdroj příjmů  1 Milion Kč Procent % v rámci vlast. činnosti 

Příspěvek ministerstva 540 75  

Vlastní činnost: 
180 milionů Kč 

Veřejný 95 13 52 

Soukromý 15 2 8 

Nedohledáno 70 10 38 

Suma 720 ~100  

1 ČRO: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-statni-spravy-otevrena-data-chmu_1809140600_hm 
 



 

 


