Datové schránky

Vytvořeno dne: 29.4.2013
Aktualizováno: 24.8.2018
Verze: 2.2
Klasifikace: Veřejný dokument
© 2009 Software602, a.s.

Datové soubory s údaji držitelů datových schránek

Obsah
1.

Úvod .................................................................................................3

1.1.

Cíl dokumentu ..........................................................................................3

1.2.

Zkratky a definice .....................................................................................3

2.

Datové soubory se seznamem všech datových schránek ..................3

2.1.

Informace o souborech ............................................................................3

2.2.

Formát dat, umístění a aktualizace souborů .............................................3

2.3.

Vzorový obsah souboru ............................................................................3

2.4.

Popis datové struktury souboru ...............................................................4

3.

Číselníky ...........................................................................................6

3.1.

Číselník kódů stavů datových stránek ......................................................6

3.2.

Číselník typů datových schránek ..............................................................6

3.3.

Číselník podtypů datových schránek ........................................................6

3.4.

Číselník krajů ...........................................................................................7

2

Veřejný dokument

Datové soubory s údaji držitelů datových schránek

1.

Úvod

1.1.

Cíl dokumentu
Seznam datových schránek publikuje datové soubory, které obsahují strojově čitelné údaje
o držitelích datových schránek. Dokument obsahuje popis datových souborů s OVM i popis
ostatních datových souborů s jinými typy subjektů - viz kapitola 2.2.
Tento dokument obsahuje informace o adrese umístění těchto souborů a jejich struktuře.

1.2.

Zkratky a definice
Zkratka

Význam

OVM

Orgán veřejné moci

XML

Extensible Markup Language

XSD

XML Schema Definition

2.

Datové soubory se seznamem všech
datových schránek

2.1.

Informace o souborech
Seznam datových schránek poskytuje celkem čtyři datové soubory se seznamem všech
datových schránek. Soubory se dělí podle typu datové schránky: právnické osoby,
podnikající fyzické osoby, fyzické osoby a orgány veřejné moci.

2.2.

Formát dat, umístění a aktualizace souborů
Odkazy a popis jednotlivých datových zdrojů je uveden v následující tabulce.

Subjekty

Odkaz

Velikost

Právnické osoby https:// www.mojedatovaschranka.cz
/sds/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_po

410 MB

Podnikající
fyzické osoby

https:// www.mojedatovaschranka.cz
/sds/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_pfo

104 MB

Fyzické osoby

https:// www.mojedatovaschranka.cz
/sds/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_fo

75 MB

Orgány veřejné
moci

https:// www.mojedatovaschranka.cz
/sds/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_ovm

16 MB

XSD schema pro datové soubory je na adrese
https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/datafile.do?format=xsd&service=seznam_ds.
Obsah souborů je aktualizován jednou za 3 hodiny.

2.3.

Vzorový obsah souboru
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<list xmlns="http://seznam.gov.cz/ovm/datafile/seznam_ds/v1">
<box>
<id>kmn5qff</id>
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<type>PFO</type>
<subtype>30</subtype>
<name>
<person>
<firstName>Mohamad</firstName>
<lastName>Abbas</lastName>
</person>
<tradeName>Mohamad Abbas</tradeName>
</name>
<ico>49483510</ico>
<address>
<city>Brno</city>
<district>Líšeň</district>
<street>Podruhova</street>
<cp>3</cp>
<co>2689</co>
<zip>62800</zip>
<addressPoint>25750577</addressPoint>
<state>CZ</state>
</address>
<pdz>true</pdz>
<ovm>false</ovm>
<hierarchy>
<isMaster>true</isMaster>
</hierarchy>
</box>
.
.
.
.
</list>

2.4.

Popis datové struktury souboru
Atribut

Popis

box

Seznam údajů o datové schránce

id

ID datové schránky

type

Hlavní typ datové schránky (FO, PFO, PO, OVM); viz číselník v
kapitole 3.2

subtype

Podtyp datové schránky; viz číselník v kapitole 3.3

name
person

Objekt person je vyplněn pouze pro FO a PFO

firstName

Jméno

lastName

Příjmení

middleName

Prostřední jméno

lastNameAtBirth

Rodné příjmení

tradeName

Obchodní název, název úřadu, … (vyplněno u PFO, PO, OVM)

ico

IČO subjektu (vyplněno u PFO, PO, OVM)
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Atribut

Popis

address

Adresa bydliště fyzické osoboby nebo místo podnikání sídlo pro
PFO, PO, OVM

code

Kód obce převzatý z RUIAN

city

Název obce

district

Část obce

street

Název ulice

cp

Číslo domovní

co

Číslo orientační

ce

Číslo evidenční

zip

PSČ

region

Název kraje; viz číselník v kapitole 3.4

addressPoint

Kód adresního místa, převzatý z RUIAN

state

Název státu

fullAddress

Nestrukturované adresa

pdz

Povolen příjem poštovních datových zpráv

ovm

Schránka je/není OVM

hierarchyType
isMaster

Schránka je/není hlavní datová schránka

masterId

ID hlavní datové schránky. Uvedeno pro podřízené datové
schránky.

idOVM

Identifikátor OVM (vyplněno u OVM)

5

Veřejný dokument

Datové soubory s údaji držitelů datových schránek

3.

Číselníky

3.1.

Číselník kódů stavů datových stránek

3.2.

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

Číselník typů datových schránek
Hodnota

3.3.

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

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“ 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 jiné 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).
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PFO_INSSPR

3.4.

DS insolvenčního správce (hlášená z ROS).

Číselník krajů
Hodnota
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
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