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Datová sada: Rozpočet

Datová sada: Rozpočet
Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost).
V případě, že organizace publikuje více dat a častěji než v MONITORU Státní pokladny.

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 organizace (obec, Městská část, …). IČ.
organizace_nazev Řetězec
Správní organizace (obec, Městská část, …). Název.
aktualizace
Datum
Datum aktualizace rozpočtu.
rok
Celé číslo
Rozpočtový rok.
cast
Řetězec
Část rozpočtu (třída).
kapitola
Řetězec
Kapitola rozpočtu.
polozka
Celé číslo
Číslo položky (druhové třídění).
seskupeni
Celé číslo
Číslo paragrafu; seskupení položek (odvětvové třídění).
popis
Řetězec
Popis/název položky.
schvaleno
Desetinné číslo
Schválený rozpočet v Kč.
upraveno
Desetinné číslo
Rozpočet po změnách/úpravách v Kč.
cerpano
Desetinné číslo
Aktuální čerpání z rozpočtu (plnění) v Kč.
orj
Řetězec
Označení ORJ (organizační jednotky).

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:rozpocet https://opendata.gov.cz/datova-sada:rozpocet

Název atributu

Hodnota atributu

Název datové sady

Rozpočet
Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený
rozpočet, aktuální plnění (skutečnost).

Ano

Popis datové sady

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Poskytovatel dat
Periodicita aktualizace
měsíčně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
rozpočet;plnění
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
2448;929;173;1018 (VF)
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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