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1 Úvod
1.1 Cíl dokumentu
Seznam orgánů veřejné moci publikuje datové soubory, které obsahují strojově čitelné údaje
o orgánech veřejné moci (OVM).
Je publikován tzv. indexový soubor, který obsahuje seznam všech OVM. V tomto souboru se pak
nacházejí odkazy na konkrétní datové soubory, které obsahují detailní informace o jednotlivých
OVM.
Tento dokument obsahuje informace o adrese umístění těchto souborů a jejich struktuře.

1.2 Zkratky a definice
Zkratka

Význam

AIS

Agendový informační systém

GPS

Global Positioning System

JIP

Jednotný identitní prostor

OVM

Orgán veřejné moci

ROS

Registr osob

RUIAN

Registr územní identifikace adres a nemovitostí

XML

Extensible Markup Language

XSD

XML Schema Definition
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2 Seznam publikovaných datových souborů
Seznam datových schránek publikuje dva typy souborů:
•

Indexový soubor se seznamem OVM

•

Datový soubor s detailními informacemi o orgánu veřejné moci

2.1

Indexový soubor se seznamem OVM

2.1.1 Informace o souboru
V tomto datovém souboru je uložen seznam následujících OVM:
•

Krajské úřady

•

Ministerstva

•

Obce I. typu

•

Obce II. typu

•

Obce III. typu

•

Statutární města (Magistráty) a jejich obvody

•

Orgány státní správy

•

Ostatní orgány veřejné moci

V souboru se nacházejí základní údaje o OVM a odkaz pro stažení datového souboru s detailními
informacemi o daném OVM.

2.1.2 Formát dat, umístění a aktualizace souboru
Indexový soubor je dostupný na této adrese:
https://www.czechpoint.cz/spravadat/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznamovm
Velikost souboru je zhruba 20 MB. Velikost souboru se bude zvyšovat s přidáváním dalších
subjektů.
Data jsou v souboru uložena ve formátu XML.
Obsah souboru je aktualizován jednou za 24 hodin.
Schéma ve formátu XSD je dostupné na webové adrese:
https://www.czechpoint.cz/spravadat/ovm/datafile.do?format=xsd&service=seznamovm

4 / 14

Datové soubory s údaji seznamu orgánů veřejné moci
2.1.3 Vzorový obsah souboru
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<SeznamOvmIndex xmlns="http://www.czechpoint.cz/spravadat/p/ovm/datafile/seznamovm/v1">
… informace o dalších subjektech …
<Subjekt>
<Zkratka>KPRAHA</Zkratka>
<ICO>00064581</ICO>
<Nazev>HLAVNÍ MĚSTO PRAHA</Nazev>
<AdresaUradu>
<AdresniBod>21714746</AdresniBod>
<UliceNazev>Mariánské náměstí</UliceNazev>
<CisloDomovni>2</CisloDomovni>
<CisloOrientacni>2</CisloOrientacni>
<ObecNazev>Praha</ObecNazev>
<ObecKod>554782</ObecKod>
<CastObceNeboKatastralniUzemi>Staré Město</CastObceNeboKatastralniUzemi>
<PSC>11001</PSC>
<KrajNazev>Hlavní město Praha</KrajNazev>
</AdresaUradu>
<Email>
<Polozka>
<Typ text="podatelna">2</Typ>
<Email>posta@cityofprague.cz</Email>
</Polozka>
</Email>
<TypSubjektu id="8">Statutární města (Magistráty) a jejich obvody</TypSubjektu>
<PravniForma type="804">Kraj</PravniForma>
<PrimarniOvm>Ano</PrimarniOvm>
<IdDS>48ia97h</IdDS>
<TypDS>OVM</TypDS>
<StavDS>1</StavDS>
<StavSubjektu>1</StavSubjektu>
<DetailSubjektu>https://www.czechpoint.cz/spravadat/p/ovm/datafile?
format=xml&amp;service=seznamovm&amp;id=KPRAHA</DetailSubjektu>
<IdentifikatorOvm>00064581</IdentifikatorOvm>
<KategorieOvm>KO101,KO103,KO106, ...</KategorieOvm>
</Subjekt>
… informace o dalších subjektech …
</SeznamOvmIndex>

2.1.4 Popis datové struktury souboru
Atribut

Popis

SeznamOvmIndex

Seznam orgánů veřejné moci

Subjekt

Element obsahující údaje o jednom orgánu veřejné moci

Zkratka

Zkratka subjektu

ICO

IČ subjektu

Nazev

Oficiální název subjektu

AdresaUradu

Element s adresou subjektu
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Atribut

Popis

AdresniBod

Kód adresního místa, převzatý z RUIAN

UliceNazev

Název ulice

CisloDomovni

Číslo domovní

CisloOrientacni

Číslo orientační

ObecNazev

Název obce

ObecKod

Kód obce převzatý z RUIAN

CastObceNeboKatas Název části obce nebo katastrálního území
tralniUzemi
PSC

PSČ

KrajNazev

Název kraje

Email
Polozka

Element se seznamem e-mailových adres subjektu
Element reprezentující jednu položku na seznamu e-mailových adres

Typ

Typ e-mailové adresy; viz číselník v kapitole 3.2

Email

E-mailová adresa

Poznamka

Poznámka k e-mailové adrese

TypSubjektu

Typ subjektu (číselný kód i textová hodnota)

PravniForma

Právní forma podle číselníku právních forem registru ROS (číselný kód
i textová hodnota)

PrimarniOvm

Příznak, zda je OVM primárním subjektem pro dané IČ – tj. zda je
evidován v ROS.

IdDS

ID datové schránky

TypDS

Typ datové schránky; viz číselník v kapitole 3.5

StavDS

Stav datové schránky; viz číselník v kapitole 3.4

StavSubjektu

Příznak, zda subjekt existuje, nebo byl zrušen.
Nabývá hodnot TRUE (aktivní) nebo FALSE (neaktivní).

DetailSubjektu

Webová adresa, na které se nachází datový soubor s detailními
informacemi o držiteli datové schránky.
Jedná se o soubor popisovaný v kapitole 2.2.

IdentifikatorOvm

Identifikátor ROVM.

KategorieOvm

Čárkou oddělený seznam kategorií v ROVM.
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2.2 Datový soubor s detailními údaji o orgánu veřejné moci
2.2.1 Informace o souboru
V tomto datovém souboru jsou uloženy detailní informace o jednom orgánu veřejné moci.

2.2.2 Formát dat, umístění a aktualizace souboru
Soubor s detailními informacemi o OVM je dostupný na této adrese:
https://www.czechpoint.cz/spravadat/ovm/datafile.do?
format=xml&service=seznamovm&id=ZKRATKA
Místo „ZKRATKA“ je zapotřebí uvést zkratku subjektu, kterou lze dohledat v indexovém souboru
jako element „Zkratka“.
Velikost souboru závisí na množství evidovaných informací o subjektu. Je řádově v desítkách kB.
Data jsou v souboru uložena ve formátu XML.
Obsah souboru je aktualizován jednou za 24 hodin.
Schéma ve formátu XSD je dostupné na webové adrese:
https://www.czechpoint.cz/spravadat/ovm/datafile.do?format=xsd&service=seznamovm

2.2.3 Vzorový obsah souboru
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DetailSubjektu xmlns="http://www.czechpoint.cz/spravadat/p/ovm/datafile/seznamovm/v1">
<ICO>00064581</ICO>
<Zkratka>KPRAHA</Zkratka>
<Nazev>HLAVNÍ MĚSTO PRAHA</Nazev>
<StavSubjektu>1</StavSubjektu>
<AdresaUradu>
<AdresniBod>21714746</AdresniBod>
<UliceNazev>Mariánské náměstí</UliceNazev>
<CisloDomovni>2</CisloDomovni>
<CisloOrientacni>2</CisloOrientacni>
<ObecNazev>Praha</ObecNazev>
<ObecKod>554782</ObecKod>
<CastObceNeboKatastralniUzemi>Staré Město</CastObceNeboKatastralniUzemi>
<PSC>11001</PSC>
<KrajNazev>Hlavní město Praha</KrajNazev>
</AdresaUradu>
<Email>
<Polozka>
<Typ text="podatelna">2</Typ>
<Email>posta@cityofprague.cz</Email>
</Polozka>
</Email>
<TypSubjektu>Statutární města (Magistráty) a jejich obvody</TypSubjektu>
<PravniForma type="804">Kraj</PravniForma>
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<PrimarniOvm>Ano</PrimarniOvm>
<IdDS>48ia97h</IdDS>
<TypDS>OVM</TypDS>
<StavDS>1</StavDS>
<StatutarniZastupceSeznam>
<StatutarniZastupce>
<TitulyPred>Mgr.</TitulyPred>
<Jmeno>ADRIANA</Jmeno>
<Prijmeni>KRNÁČOVÁ</Prijmeni>
<TitulyZa>MBA</TitulyZa>
<Funkce>primátorka HMP</Funkce>
</StatutarniZastupce>
</StatutarniZastupceSeznam>
<BankovniSpojeni>
<Polozka>
<CisloUctu>neuvedeno</CisloUctu>
</Polozka>
</BankovniSpojeni>
<WWW>
<Polozka>
<Typ text="seznam hlavních dokumentů">8</Typ>
<Url>http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni</Url>
<Poznamka>Viz oblast „Úřední deska Magistrátu hl.m.Prahy“</Poznamka>
</Polozka>
</WWW>
<Uradovny>
<Polozka>
<Nazev>HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - Magistrát hlavního města Prahy</Nazev>
<Adresa>
<AdresniBod>21701032</AdresniBod>
<UliceNazev>Jungmannova</UliceNazev>
<CisloDomovni>35</CisloDomovni>
<CisloOrientacni>29</CisloOrientacni>
<ObecNazev>Praha</ObecNazev>
<ObecKod>554782</ObecKod>
<CastObceNeboKatastralniUzemi>Nové Město</CastObceNeboKatastralniUzemi>
<PSC>11000</PSC>
<KrajNazev>Hlavní město Praha</KrajNazev>
</Adresa>
<UredniHodiny>
<Polozka>
<Den text="Pondělí">1</Den>
<Od>12:00</Od>
<Do>17:00</Do>
</Polozka>
</UredniHodiny>
<SouradniceGPS>50.08196466412101,14.42225154274411</SouradniceGPS>
</Polozka>
</Uradovny>
<OvereniDatSubjektem>
<StavOvereni>Ano</StavOvereni>
<DatumOvereni>20110825105900Z</DatumOvereni>
</OvereniDatSubjektem>
<DalsiDatoveSchranky>
<Polozka>
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<ID>ktdeucu</ID>
<Nazev>Městská policie hlavního města Prahy (HLAVNÍ MĚSTO PRAHA)</Nazev>
</Polozka>
</DalsiDatoveSchranky>
<AIS>
<Polozka>
<Zkratka>AIS043d3fef189a4b77b0c7594e49c031e8</Zkratka>
<Nazev>Orga</Nazev>
</Polozka>
</AIS>
<SouradniceGPS>50.087107622305496,14.417831608426788</SouradniceGPS>
<IdentifikatorOvm>00836265</IdentifikatorOvm>
<KategorieOvm>KO101,KO103,KO106, ...</KategorieOvm>
</DetailSubjektu>

2.2.4 Popis datové struktury souboru
Atribut

Popis

DetailSubjektu

Detailní informace o orgánu veřejné moci

ICO

IČ subjektu

Zkratka

Zkratka subjektu

Nazev

Oficiální název subjektu

StavSubjektu

Příznak, zda subjekt existuje, nebo byl zrušen.
Nabývá hodnot TRUE (aktivní) nebo FALSE (neaktivní).

AdresaUradu

Element s adresou subjektu

AdresniBod

Kód adresního místa, převzatý z RUIAN

UliceNazev

Název ulice

CisloDomovni

Číslo domovní

CisloOrientacni

Číslo orientační

ObecNazev

Název obce

ObecKod

Kód obce převzatý z RUIAN

CastObceNeboKatastralni Název části obce nebo katastrálního území
Uzemi
PSC

PSČ

KrajNazev

Název kraje; viz číselník v kapitole 3.1

Email
Polozka

Element se seznamem e-mailových adres subjektu
Element reprezentující jednu položku na seznamu e-mailových
adres

Typ

Typ e-mailové adresy; viz číselník v kapitole 3.2

Email

E-mailová adresa
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Atribut
Poznamka

Popis
Poznámka k e-mailové adrese

TypSubjektu

Typ subjektu (číselný kód i textová hodnota)

DatumVzniku

Časová značka s datem vzniku subjektu.

DatumZaniku

Časová značka data zániku subjektu.

PravniForma

Právní forma podle číselníku právních forem registru ROS (číselný
kód i textová hodnota)

PrimarniOvm

Příznak, zda je OVM primárním subjektem pro dané IČ – tj. zda je
evidován v ROS.

IdDS

ID datové schránky

TypDS

Typ datové schránky; viz číselník v kapitole 3.5

StavDS

Stav datové schránky; viz číselník v kapitole 3.4

StatutarniZastupceSeznam

Seznam statutárních zástupců subjektu

StatutarniZastupce

Element s údaji o statutárním zástupci OVM

TitulyPred

Tituly před jménem

Jmeno

Křestní jméno statutárního zástupce

Prijmeni

Příjmení statutárního zástupce

TitulyZa

Tituly za jménem

Funkce

Funkce statutárního zástupce

BankovniSpojeni
Polozka

Element se seznamem bankovních účtů subjektu
Element s údaji jednoho bankovního účtu

CisloUctu

Číslo bankovního účtu (včetně kódu banky)

Poznamka

Poznámka k bankovnímu účtu

WWW
Polozka

Element se seznamem adres webových stránek subjektu
Element s údaji o jedné webové stránce subjektu

Typ

Typ webové stránky. Viz číselník hodnot v kapitole 3.3

Url

Adresa webové stránky

Poznamka

Poznámka k adrese webové stránky

Uradovny
Polozka

Element se seznamem úřadoven subjektu
Element s údaji o jedné úřadovně

Nazev

Název úřadovny

Adresa

Element s adresou úřadovny

AdresniBod

Kód adresního místa, převzatý z RUIAN
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Atribut

Popis

UliceNazev

Název ulice

CisloDomovni

Číslo domovní

CisloOrientacni

Číslo orientační

ObecNazev

Název obce

ObecKod

Kód obce převzatý z RUIAN

CastObceNeboKatastr Název části obce nebo katastrálního území
alniUzemi
PSC

PSČ

KrajNazev

Název kraje; viz číselník v kapitole 3.1

UredniHodiny

Element s úředními hodinami úřadovny

Polozka

Element reprezentující jeden interval úředních hodin

Den

Označení dne v týdnu textovým řetězcem a číselným označením

Od

Začátek úředních hodin v daném dni

Do

Konec úředních hodin v daném dni

SouradniceGPS
OvereniDatSubjektem

GPS souřadnice úřadovny
Element s informacemi o ověření údajů subjektem

StavOvereni

Příznak, zda subjekt provedl ověření údajů.
Nabývá hodnot „ano“ nebo „ne“.

DatumOvereni

Časová značka s datem, kdy proběhlo ověření údajů subjektem

DalsiDatoveSchranky
Polozka

Element se seznamem dalších datových schránek subjektu
Element reprezentující jednu další datovou schránku

ID

ID další datové schránky

Nazev

Název další datové schránky

AIS
Polozka

Element se seznamem AIS subjektu, které jsou zaregistrovány do
JIP
Element reprezentující jeden AIS subjektu

Zkratka

Zkratka AIS

Nazev

Název AIS

IdentifikatorOvm

Identifikátor OVM.

KategorieOvm

Čárkou oddělený seznam kategorií OVM (jen pro subjekty typu
OVM).
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3 Číselníky
3.1 Číselník krajů
Hodnota
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

3.2 Číselník typů e-mailových adres
Číselný kód

Textová hodnota

1

oficiální

2

podatelna

3.3 Číselník typů webových stránek
Číselný kód

Textová hodnota

1

oficiální

2

získání informací

3

řešení životních situací

4

předpisy

5

podatelna

6

elektronická úřední deska
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Číselný kód

Textová hodnota

7

ostatní

8

seznam hlavních dokumentů

9

rozpočet

10

žádosti o informace

11

příjem žádostí a dalších podání

12

opravné prostředky

13

formuláře

14

používané předpisy

15

vydané předpisy

16

sazebník úhrad za poskytování
informací

17

usnesení o výši úhrad za
poskytování informací

18

vzory licenčních smluv

19

výhradní licence

20

výroční zpráva

21

organizační struktura

3.4 Číselník kódů stavů datových stránek
Číselný kód

Popis stavu

1

DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat

2

DS je dočasně znepřístupněna na vlastní žádost, může být později opět
zpřístupněna

3

DS je dosud neaktivní, dosud se do ní nikdo nepřihlásil; byly-li přístupové údaje
doručeny, je aktivována po 15 dnech od doručení, v opačném případě nebude
aktivována nikdy.

4

DS je trvale znepřístupněna, čeká 3 roky na smazání; možno opět zpřístupnit.

5

DS je smazána (přesto existuje v ISDS, ale nelze s ní nijak pracovat)

6

DS je dočasně znepřístupněna zásahem zvenku, důvodem ze zákona, může být
později opět zpřístupněna
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3.5 Číselník typů datových schránek
Hodnota
OVM

DS běžného OVM vzniklá ze zákona – vzniká a edituje se pouze
z externího podnětu z evidence Seznam OVM - §6 odst. 1 resp.
z Rejstříku OVM.

PO

DS právnické osoby zřízené zákonem ale ne v OR (hlášená z ROS)
- §5 odst. 1.

PFO

DS podnikající fyzické osoby vzniklá na žádost - §4 odst. 1.

FO

DS fyzické osoby, vzniklá na žádost - §3 odst. 1

3.6 Číselník podtypů datových schránek
Hodnota
OVM_PO

Vzniká změnou typu poté, co byl subjekt odpovídající existující
schránce typu PO nebo PO_REQ zapsán do Rejstříku OVM. Po
případném výmazu z Rejstříku OVM se opět typ změní na původní
PO nebo PO_REQ (odpovídá tzv. „povyšování schránek“
zavedenému před novelou zákona o ISDS).

OVM_PFO

Vzniká poté, co subjekt PFO byl zapsán do Rejstříku OVM

OVM_FO

Vzniká poté, co je fyzická osoba (tj. bez IČO) zapsána do Rejstříku
OVM.

OVM_REQ

Další DS OVM, vzniklá na žádost (§6 a 7) – vzniká pouze z
externího podnětu z evidence Seznam OVM.

PFO_AUDITOR

DS konkrétního auditora.

PO_REQ

DS právnické osoby vzniklá na žádost - §5 odst. 2.

PFO_ADVOK

DS konkrétního advokáta, ne společnosti (hlášená z ROS).

PFO_DANPOR

DS konkrétního daňového poradce (hlášená z ROS).

PFO_INSSPR

DS insolvenčního správce (hlášená z ROS).
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