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Datová sada: Seznam členů orgánů

Datová sada: Seznam členů orgánů
Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy
správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí.

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
clen_id
Řetězec
clovek_jmeno
Řetězec
clovek_prijmeni Řetězec
clovek_tituly_pred Řetězec
clovek_tituly_za Řetězec
Název atributu

clovek_text

Řetězec

kontakt_telefon
kontakt_mobil
kontakt_email
kontakt_url
kontakt_idds
strana
profese
clenem_od
clenem_do
clenem_kde
funkce
komise

Řetězec
Řetězec
Řetězec
URL
Řetězec
Řetězec
Řetězec
Datum
Datum
Řetězec
Řetězec
Řetězec

komise_funkce

Řetězec

organ
Řetězec
organizace_ic
Řetězec
organizace_nazev Řetězec
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Popis atributu
Jednoznačné ID člena orgánu v rámci datové sady.
Identiﬁkační údaje člena orgánu. Jméno.
Identiﬁkační údaje člena orgánu. Příjmení.
Identiﬁkační údaje člena orgánu. Tituly před jménem.
Identiﬁkační údaje člena orgánu. Tituly za jménem.
Identiﬁkační údaje člena orgánu. Celé jméno jako jeden
řetězec.
Kontaktní údaje člena orgánu. Telefon.
Kontaktní údaje člena orgánu. Mobilní telefon.
Kontaktní údaje člena orgánu. E-mail.
Kontaktní údaje člena orgánu. URL webové stránky.
Kontaktní údaje člena orgánu. ID datové schránky.
Strana či klub.
Odborná profese.
Odkdy členem.
Dokdy členem.
Kde je členem (organizace; Rada; zastupitelstvo…).
Jakou má funkci v organizaci.
V jaké působí komisi.
Jakou má funkci v rámci komise (předseda; zástupce
předsedy; sekretář; tajemník).
Orgán, kterého se seznam členů týká.
Organizace, v rámci které je orgán zařazen. IČ.
Organizace, v rámci které je orgán zařazen. Název.
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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
atribut
Ano

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Název atributu

Hodnota atributu

Název datové sady

Seznam členů orgánů
Obsahuje jmenný seznam členů
orgánů organizace (například seznamy
Popis datové sady
zastupitelstev, seznamy správních rad,
apod.) včetně jejich přiřazení do
komisí.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
zastupitelstvo
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
5501
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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