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Datová sada: Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datová sada: Statistiky žádostí dle zákona č.
106/1999 Sb.
Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

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
rok
Řetězec
Kalendářní rok, ve kterém byly žádosti přijaty.
organizace_ic
Řetězec
Organizace, jež žádosti přijala. IČ.
organizace_nazev Řetězec
Organizace, jež žádosti přijala. Název.
Název útvaru organizace, jenž žádosti přijal, pokud jsou
utvar
Řetězec
členěny na úroveň organizačních útvarů.
pocet_celkem
Celé číslo
Celkový počet všech přijatých žádostí.
pocet_rozhodnuti Celé číslo
Počet vydaných rozhodnutí.
pocet_odmitnuti Celé číslo
Počet odmítnutých žádostí.
pocet_odvolaní
Celé číslo
Počet odvolání proti rozhodnutí.

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

Hodnota atributu

Ano

Název datové sady

Statistiky žádostí dle zákona č.
106/1999 Sb.
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Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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Statistiky přijatých žádostí dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
žádost
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
3231, 513 (pro zákon 106), 5595 (pro
Klasiﬁkace dle EUROVOC
zákon 101)
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA
Popis 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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