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Datová sada: Místní poplatky

Datová sada: Místní poplatky
Seznam předepisovaných místních poplatků (dle §1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů) a zpoplatňovaných služeb, které obec (městská část) vybírá, včetně
částek.

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
Datový typ
atributu
organizace_ic
Řetězec
organizace_nazev Řetězec
odbor
Řetězec
agenda
Řetězec
popis
Řetězec
platnost_od
Datum
platnost_do
Datum
castka
Desetinné číslo
Název atributu

poplatek

Řetězec

zakon

Řetězec

paragraf

Řetězec

Popis atributu
Obec (městská část), která poplatek stanovuje. IČ.
Obec (městská část), která poplatek stanovuje. Název.
Odbor, který zodpovídá za výběr poplatku.
Typ správní činnosti, agenda, kategorie, oblast.
Popis poplatku/služby, za který (kterou) je poplatek vybírán.
Datum, od kterého platí poplatek.
Datum, do kterého platí poplatek (pokud určeno).
Částka poplatku v Kč.
Jednotka, za kterou je poplatek vybírán, může být i složená
(úkon, osoba, zvíře, objekt, hodina, stránka, m2, m3, m2/měsíc,
osoba/rok, důchodce/měsíc, dítě, …).
Upřesnění právního předpisu, podle kterého je poplatek vybírán
(pokud existuje) - číslo zákona.
Upřesnění právního předpisu, podle kterého je poplatek vybírán
(pokud existuje) - paragraf zákona.

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

datova-sada:mistni-poplatky https://opendata.gov.cz/datova-sada:mistni-poplatky

Název atributu

Hodnota atributu

Název datové sady

Místní poplatky
Seznam předepisovaných místních
poplatků (dle §1 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů) a zpoplatňovaných služeb, které
obec (městská část) vybírá, včetně
částek.
NA
ročně

Ano

Popis datové sady

Ano
Ano

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
Klasiﬁkace dle EUROVOC
Dotčené časové období od
Dotčené časové období do

Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

NA
NA
poplatek;cena
NA
NA
NA
NA
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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