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Datová sada: Povolení k lovu/rybolovu

Datová sada: Povolení k lovu/rybolovu
Statistiky vydaných rybářských/loveckých lístků, počty rybářských a loveckých stráží.

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
organizace_ic
Řetězec
Správní orgán/organizace. IČ.
organizace_nazev Řetězec
Správní orgán/organizace. Název.
rok
Celé číslo
Rok, za který je statistika zpracována.
rybar_listku
Celé číslo
Počet vydaných rybářských lístků.
rybar_strazi
Celé číslo
Počet rybářských stráží.
lovec_listku
Celé číslo
Počet vydaných loveckých lístků.
cizinec_listku
Celé číslo
Počet vydaných loveckých lístků - cizincům.
honitby
Celé číslo
Počet honiteb na území správního orgánu/organizace.
myslivec_strazi Celé číslo
Počet mysliveckých stráží.
rybar_poplatky
Desetinné číslo
Vybrané poplatky za rybářské lístky (celkem za rok).
lovec_poplatky
Desetinné číslo
Vybrané poplatky za lovecké lístky (celkem za rok).

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 Název
Hodnota atributu
atribut atributu
Název
Ano
Povolení k lovu/rybolovu
datové sady
Popis datové
Ano
Statistiky vydaných rybářských/loveckých lístků, počty rybářských a loveckých stráží.
sady
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Ano
Ano

Ano

Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

Ne

Ne

Ne
NA
NA

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
NA
NA

datova-sada:povoleni-k-rybolovu https://opendata.gov.cz/datova-sada:povoleni-k-rybolovu

NA
ročně

NA

NA
povolení;lov;rybolov
NA
NA
NA

2329;5256;5255;5254;5396;3128

NA

NA
http://www.mmkv.cz/data/USR_096_USR_001_LUKAS/VYROCNI_ZPRAVA_MMKV_2008%281%29.pdf
http://www.zamberk.cz/index.php?ids=58

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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