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Datová sada: Plán kontrolní činnosti

Datová sada: Plán kontrolní činnosti
Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu.
Vždy je třeba pečlivě zvážit, které informace skutečně mají být zveřejněny a které nikoli, například
proto, že by negativně ovlivnily výsledky kontrolní činnosti. Předpokládá se tedy poskytování
informací zveřejňovaných na základě zákona v obecném popisu jako je Kontroly restaurací nebo
Kontrola hospodaření ORP.

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
id
Řetězec
kontrolni_organ_ic
Řetězec
kontrolni_organ_nazev Řetězec
utvar
Řetězec
predmet
Řetězec
datum_zahajeni
Datum
datum_ukonceni
Datum
Název atributu

oblast

Řetězec

popis

Řetězec

vyhodnoceni

URL

subjekt

Řetězec

Popis atributu
Jednoznačné ID oblasti kontroly v rámci datové sady.
Organizace, jež bude kontrolu vykonávat. IČ.
Organizace, jež bude kontrolu vykonávat. Název.
Název organizačního útvaru, který bude kontrolu vykonávat.
Předmět kontroly.
Plánované datum zahájení.
Plánované datum ukončení.
Názvy územních jednotek, na jejichž území budou kontroly
vykonávány (např. Celá ČR, Jihočeský kraj, Semily).
Popis plánované kontrolní činnosti.
Dokument s vyhodnocením výsledků a průběhu kontrolní
akce/zaměření kontrol.
Subjekty či jejich typy, na které se kontroly zaměří (např.
Obecní úřady, Provozovny veřejného stravování).

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).
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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
Plán kontrolní činnosti
Plán kontrolních akcí a zaměření
Popis datové sady
kontrol publikovaný ze zákona
dopředu.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN ST
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN 1
Klíčová slova
kontrola; plán
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
7379; 2792
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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