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Datová sada: Úřední deska

Datová sada: Úřední deska
Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní
dokumenty).

Do 10.5.2018 je možné připomínkovat nový návrh standardu: Návrh nového standardu (v.2)

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
organizace_ic
Řetězec
organizace_nazev Řetězec
Název atributu

agenda

Řetězec

znacka
nazev
anotace
zverejneno_od
zverejneno_do
dokument
stav
schvaleno
revize

Řetězec
Řetězec
Řetězec
Datum
Datum
URL
Řetězec
Datum
Řetězec

Popis atributu
Správní organizace (původce). IČ.
Správní organizace (původce). Název.
Správní činnost, agenda, kategorie, oblast (aktuality, dražby,
dokumenty jedn. odborů, vyhlášky, výluky, …).
Identiﬁkace/značka dokumentu/spisu.
Název dokumentu.
Bližší popis dokumentu, anotace, abstrakt.
Zveřejněno (na úřední desce) od.
Zveřejněno (na úřední desce) do.
Odkaz na dokument ke stažení (PDF, HTML, word).
Stav dokumentu (vyvěšeno, staženo, …).
Datum schválení/vydání vyvěšeného dokumentu.
Označení revize/vydání dokumentu.

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

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

Last update: 2018/04/06 00:00

datova-sada:uredni-deska https://opendata.gov.cz/datova-sada:uredni-deska

Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný
atribut
Ano

Název atributu

Hodnota atributu

Název datové sady

Úřední deska
Seznam všech oznámení na úřední desce
(informace o platnosti, obsahu a odkazy na
konkrétní dokumenty).
NA
denně

Ano

Popis datové sady

Ano
Ano

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

Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

NA
NA
úřední deska; dokument;oznámení;informace
NA
NA
NA
492;6110
NA
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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