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Datová sada: Evidence výrobků
Seznam evidovaných výrobků (např. nebezpečné, schválené, podporované nebo zakázané).

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

id

Řetězec

nazev
popis
foto

Řetězec
Řetězec
URL

stav

Řetězec

vyrobce_ic

Řetězec

vyrobce_nazev

Řetězec

vyrobce_stat_registrace_nazev Řetězec

vyrobce_stat_registrace_kod

Řetězec

evidence_od
evidence_do
organizace

Datum
Datum
Řetězec

Popis atributu
Jednoznačné ID výrobků v rámci datové sady (ideálně
EAN).
Úplný název a označení výrobku.
Popis druhu, šarže ad.
Odkaz na obrázek výrobku.
Stav výrobku v evidenci (např. Schválen pro použití v ČR,
Nebezpečný, Certiﬁkát kvality, Dotovaný výrobek).
Výrobce evidovaného výrobku. IČ (PO nebo PFO) nebo
zahraniční identiﬁkátor.
Výrobce evidovaného výrobku. Název.
Výrobce evidovaného výrobku. Název státu, ve kterém
byla provedena registrace, pokud to není ČR.
Výrobce evidovaného výrobku. Kód státu, ve kterém byla
provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden
dle číselníku kódů států zveřejněném
http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
Datum zapsání do evidence.
Datum vyřazení z evidence.
IČ organizace, která evidenci výrobků spravuje (vede).

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Otevřená data - https://opendata.gov.cz/
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Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný
atribut
Ano

Název atributu

Hodnota atributu

Název datové sady

Evidence výrobků
Seznam evidovaných výrobků (např.
nebezpečné, schválené, podporované
nebo zakázané).
NA
NA

Ano

Popis datové sady

Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne

Poskytovatel dat
Periodicita aktualizace
Související geograﬁcké území - Typ dle
RÚIAN
Související geograﬁcké území - Kód dle
RÚIAN
Klíčová slova
Jméno kurátora
Email kurátora
Odkaz na dokumentaci datové sady

Ne

Klasiﬁkace dle EUROVOC

Ne
Ne

Dotčené časové období od
Dotčené časové období do

Ano
Ano

ST
1
výrobek
NA
NA
NA
5752 (léčiva); 1211 (vadné); 2750 (široké
spotřeby); 2756 (hromadný); 2734
(zemědělský); 2739 (chemický); 2732
(ryby); 2737 (živočišný); 2758
(průmyslový); 2772 (ropný)
NA
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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