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Datová sada: Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu)

Datová sada: Statistika stížností (dle § 175
Správního řádu)
Statistika přijatách stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti.

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
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Datum
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pocet_neduvodne
Celé číslo
pocet_castecne_duvodne Celé číslo

Popis atributu
Organizace, na níž byla stížnost podána. IČ.
Organizace, na níž byla stížnost podána. Název.
Název útvaru organizace, na nějž byla stížnost podána,
pokud jsou stížnosti členěny na úroveň organizačních
útvarů.
Začátek období v němž byly žádosti přijaty (např.
1.1.2015 pro začátek kalendářního roku 2015).
Konec období v němž byly žádosti přijaty (např.
31.12.2015 pro konec kalendářního roku 2015).
Celkový počet přijatých stížností.
Počet důvodných stížností.
Počet nedůvodných stížností.
Počet částečně důvodných stížností.

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 Název atributu
Otevřená data - https://opendata.gov.cz/

Hodnota atributu
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Statistika stížností (dle § 175
Správního řádu)
Statistika přijatách stížností dle §
Popis datové sady
175 Správního řádu a jejich
důvodnosti.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN ST
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN 1
Klíčová slova
stížnost
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
5838
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA
Název datové sady

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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