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Datová sada: Cestovní náklady - zahraničí
Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou.

Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a
upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
Jednoznačné ID cestovního příkazu spojeného se zahraniční
cestovni_prikaz Řetězec
cestou.
datum_zacatku Datum
Datum začátku zahraniční cesty.
cas_zacatku
Čas
Čas začátku zahraniční cesty.
datum_konce
Datum
Datum konce zahraniční cesty.
cas_konce
Čas
Čas konce zahraniční cesty.
misto_jednani
Řetězec
Místo zahraniční cesty.
ucel_cesty
Řetězec
Účel zahraniční cesty.
doprava_typ
Řetězec
Typ využité dopravy na místo.
naklad_celkem
Desetinné číslo
Celkové náklady cesty v Kč.
naklad_doprava Desetinné číslo
Náklady na dopravu v rámci cesty v Kč.
naklad_ubytovani Desetinné číslo
Náklady na ubytování v rámci cesty v Kč.
naklad_stravne Desetinné číslo
Náklady na stravné v rámci cesty v Kč.
Náklady na vložné v rámci cesty v Kč (např. registrační
naklad_vlozne
Desetinné číslo
poplatek za účast na konferenci, semináři, či školení a
podobně).
naklad_ostatni
Desetinné číslo
Ostatní náklady v rámci cesty v Kč.
osoba_jmeno
Řetězec
Osoba zapsaná na CP. Jméno.
osoba_prijmeni Řetězec
Osoba zapsaná na CP. Příjmení.
osoba_tituly_pred Řetězec
Osoba zapsaná na CP. Tituly před jménem.
osoba_tituly_za Řetězec
Osoba zapsaná na CP. Tituly za jménem.
osoba_text
Řetězec
Osoba zapsaná na CP. Celé jméno jako jeden řetězec.
osoby_dalsi
Řetězec
Další osoby jako spolucestující.
subjekt_ic
Řetězec
Subjekt, kterého se zahraniční cesta týká. IČ.
subjekt_nazev
Řetězec
Subjekt, kterého se zahraniční cesta týká. Název.
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Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný atribut Název atributu
Ano
Název datové sady
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Hodnota atributu
Cestovní náklady - zahraničí
Rozpis cestovních nákladů
Popis datové sady
souvisejících se zahraniční služební
cestou.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
cestovní příkaz, náhrady, cesťák
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
3340, 3557
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA

Metadata distribuce datové sady
Metadata distribuce
Povinný atribut Název atributu
Hodnota atributu
Ano
Odkaz na datový zdroj
NA
Ano
Formát dat (MIME type)
text/csv
Ano
Odkaz na podmínky použití
NA
Ne
Odkaz na strojem čitelné schéma
NA
Ne
Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma text/csv
Ne
Název datového zdroje
NA
Ne
Platnost od
NA
Ne
Platnost do
NA
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