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2 Úvod 

2.1 Definice otevřených dat 

Dle Ministerstva vnitra České republiky (MVČR) jsou otevřená data informace a data zveřejněná na 

Internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou 

specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná 

uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. 

Otevřenost dat je daná pětistupňovou škálou (http://5stardata.info), přičemž nejnižší stupeň 

zodpovídá nejuzavřenějším a nejvyšší stupeň nejotevřenějším: 

• stupeň 1 – datová je dostupná v síti WWW s vhodnými podmínkami užití otevřených dat, 

• stupeň 2 – datová sada je poskytována ve strojově čitelném formátu, který umožňuje 

automatizované strojové zpracování, 

• stupeň 3 – datová sada je poskytována v otevřeném formátu, tj. ve formátu s volně dostupnou 

specifikací, 

• stupeň 4 – na identifikaci entit v datové sadě se používají IRI, 

• stupeň 5 – datová sada splňuje standard propojených dat. 

 
Obrázek 1 Pět stupňů otevřenosti (zdroj: http://5stardata.info) 

Stupeň otevřenosti 1 

Stupeň otevřenosti 1 vyžaduje, aby byly distribuce datové sady dostupné on-line a s jasným vymezením 

podmínek užití. Neklade však žádné požadavky na datové formáty, ve kterých jsou distribuce datových 

sad zveřejňovány. Proto tento stupeň není považován za dostatečný stupeň otevřenosti. 

V případě publikace prostorových dat sem spadají mimo jiné i často používané webové služby OGC 

WMS (Web Mapping Service) a OGC WMTS (Web Mapping Tile Service). Služby nezpřístupňují vlastní 

http://5stardata.info/
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data, ale pouze obrázky generované z těchto dat - ty tedy v žádném případě nelze považovat za strojově 

zpracovatelné (viz stupeň 2). 

Stupeň otevřenosti 2 

Stupeň otevřenosti 2 je charakteristický tím, že distribuce datové sady jsou poskytovány ve strojově 

čitelném formátu. Pojem strojové čitelnosti je v oblasti IS dobře známý. Distribuce datové sady je vždy 

vytvářena za účelem zaznamenání určité množiny údajů. Strojová čitelnost distribuce datové sady pak 

znamená, že je distribuce vyjádřena v takovém formátu, který umožňuje co nejsnazší přístup k 

jednotlivým zaznamenaným údajům pomocí běžných a volně dostupných programovacích prostředků 

(programovacích jazyků a knihoven). 

Příkladem je datová sada, která má charakter tabulky. Distribuce musí být vyjádřena v takovém 

formátu, který umožňuje pomocí běžných programovacích prostředků získávat z tabulky jednotlivé 

řádky a obsah buněk v řádcích. Jiným příkladem je datová sada tvořená kolekcí textových dokumentů. 

Musí být zaznamenána ve formátu, který umožňuje pomocí běžných programovacích prostředků 

získávat jednotlivé dokumenty, jejich jednotlivé znaky a značky označující sémantiku jejich částí jako 

jsou nadpisy (různých úrovní), tabulky, seznamy, obrázky apod. 

Stupeň otevřenosti 3 

Stupeň otevřenosti 3 oproti stupni 2 navíc vyžaduje, aby specifikace formátu, ve kterém je distribuce 

datové sady vyjádřena, byla otevřená. Tzn., aby byla vyhledatelná a zdarma dostupná v síti WWW a 

aby existovaly volně dostupné programovací nástroje pro jejich zpracování (tj. knihovny apod.). 

Příkladem mohou být např. formáty definované v podobě RFC (např. formát CSV, který je definovaný 

v RFC 4180) nebo formáty definované konsorciem WWW (např. formát XML, který je definovaný v W3C 

Recommendation Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). 

V distribuci datové sady mohou být vyjádřeny pouze údaje tvořící datovou sadu a konstrukce vyjadřující 

jejich typ či sémantiku (sémantiku vyjadřuje např. hlavička tabulky v CSV souboru nebo XML tagy a 

atributy v XML elementu ohraničující údaj s určitým významem). Do distribuce datové sady nepatří 

konstrukce vyjadřující formátování (barvy nebo styl písma, v tabulkových datových sadách pak navíc 

ohraničení či slučování buněk, atd.), konstrukce s grafickými prvky, které nejsou součástí údajů v 

datové sadě, apod. 

Do stupně otevřenosti 3 nespadá formát PDF. Taktéž sem nespadají formáty kancelářských aplikací bez 

otevřené specifikace, jako jsou např. formáty Microsoft Office ve verzích do roku 2003 (tj. DOC, XLS 

apod.). 

Do stupně otevřenosti 3 spadají formáty kancelářských aplikací s otevřenou specifikací (např. formáty 

Office Open XML či OpenDocument). Distribuce datových sad vyjádřené v těchto formátech však 

mohou obsahovat pouze údaje tvořící datovou sadu, nikoliv instrukce, které definují jejich formátování 

při zobrazování na obrazovce či tisku. 

Stupeň otevřenosti 4 

Stupeň otevřenosti 4 zavádí povinnost v distribuci datové sady identifikovat entity, kterých se týkají 

údaje obsažené v datové sadě. Identifikátory musí mít tvar Internationalized Resource Identifier (IRI). 

Např. v distribuci datové sady o knihách musí mít všechny entity jako knihy, autoři či vydavatelé 

přiřazen identifikátor ve tvaru IRI. 

Stupeň otevřenosti 5 

Stupeň otevřenosti 5 je nejvyšším stupněm otevřenosti. Dále rozšiřuje stupeň 4. Vyžaduje, aby 

distribuce splňovala standardy propojených dat (angl. Linked Data). Standardy propojených dat jsou 

postaveny nad dobře známými standardy sítě WWW a umožňují vyjadřovat souvislosti mezi různými 
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datovými sadami v podobě strojově zpracovatelných odkazů, které se podobají hypertextovým 

odkazům v síti WWW. 

2.2 Řešení otevřený dat pro ISVR 

Návrh modulu OpenData je postaven na splnění podmínek třetího stupně pro otevřenost dat. 

Jednotlivé podmínky jsou naplněny následovně: 

• Stupeň otevřenosti 1 – pro řešení budou vytvořeny datové sady, které budou dostupné on-

line přes doménu data.msp.cz. 

• Stupeň otevřenosti 2 – distribuce datové sady je poskytována ve strojově čitelném formátu. 

Distribuce datové sady je zaznamenávána za účelem vytvoření množiny údajů, které splňují 

požadavky uživatele. Datová sada má charakter tabulky. 

• Stupeň otevřenosti 3 – datová sada je distribuovaná ve strojově čitelných formátech CSV, XML, 

RDF a JSON. Datové sady jsou vyhledatelné a zdarma dostupné v síti WWW (navrhovaná 

doména data.msp.cz). V distribuci datové sady jsou vyjádřeny pouze údaje tvořící datovou 

sadu a konstrukce vyjadřující jejich typ. Distribuce datové sady neobsahuje prvky vyjadřující 

formátování, nebo konstrukce s grafickými prvky, které nejsou součástí datové sady. 

• Stupeň otevřenosti 4 – v distribuci datové sady je identifikátor datové sady, který má tvar IRI 

(URL datové sady). 

• Stupeň otevřenosti 5 – distribuce datových sad splňuje standardy propojených dat. 

Modul OpenData je realizován jako lokální katalog dostupný na adrese dataor.justice.cz. V katalogu je 

umožněno nastavení filtru pro právní formu (Společnost s ručením omezeným, Veřejná obchodní 

společnost, Komanditní společnost, Nadace, Nadační fond, Akciová společnost, Družstvo, Příspěvková 

organizace, Společenství vlastníků jednotek, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační 

složka zahraniční nadace, Zahraniční fyzická osoba, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, 

Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Ústav, 

Spolek, Pobočný spolek, Mezinárodní odborová organizace, Mezinárodní organizace zaměstnavatelů, 

Odborová organizace, Organizace zaměstnavatelů, Zájmové sdružení právnických osob), typ výpis 

(úplný výpis, platný výpis), sídlo – příslušný soud (Krajský soud Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, 

Městský soud v Praze, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Brně, Krajský soud v Plzni, 

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích) a 

rok (1900 – aktuální rok). Datové sady dle filtru jsou zveřejněny ve formátech csv, xml, gz (csv i xml 

v komprimované podobě). 
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3 Přístup k lokálnímu katalogu 
Pro přístup k lokálnímu katalogu otevřených dat je určena URL adresa dataor.justice.cz. Uvedenou URL 

adresu je potřeba zadat do prohlížeče. Doporučovaný prohlížeč je Internet Explorer. 

Úvodní stránka lokálního katalogu obsahuje: 

• Hlavička – úvodní popis názvu zobrazovaného obsahu, nachází se v horní částí stránky 

• Filtr – nachází se v levé částí okna a slouží pro upřesnění vyhledání dle: 

o Sídlo – příslušný soud pro daný subjekt 

o Právní forma – typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání 

o Období – rok, pro který jsou dané data platný 

o Formáty – formáty pro exportování dat 

o Typ výpisu – typ výpisu dat o daném subjektu 

• Vyhledávání datových sad – nachází se pod hlavičkou a obsahuje: 

o Tlačítko Hledat dle klíčových slov – slouží pro potvrzení filtru a spuštění vyhledání 

datových sad dle uvedeného nastavení filtru 

o Tlačítko Zrušit klíčová slova – zrušení klíčových slov zadaných ve filtru 

o Klíčová slova – slova, které byly zvoleny pro vyhledání datových sad 

• Zobrazení výsledků – zobrazuje datové sady, které odpovídají klíčovým slovům, nachází se pod 

částí Vyhledávání datových sad a je tvořeno: 

o Název – obsahuje název datové sady, po kliknutí na název se zobrazí detailní informace 

o datové sadě 

o Formáty – souborové formáty, do kterých je možné exportovat datové sady. 
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Obrázek 2 Zobrazení lokálního katalogu otevřených dat 

  



 

13 

4 Práce s lokálním katalogem otevřených dat 

4.1 Vyhledání datové sady v lokálním katalogu 

Datové sady je možné vyhledávat dle: 

• Sídla – možnosti příslušných soudů jsou: 

o Krajský soud Ústí nad Labem 

o Krajská soud Ústí nad Labem, pobočka v Liberci 

o Městský soud v Praze 

o Krajský soud v Českých Budějovicích 

o Krajský soud v Brně 

o Krajský soud v Plzni 

o Krajský soud v Ostravě 

o Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci 

o Krajský soud v Hradci Králové 

o Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích 

• Právní formy – možnosti právní formy jsou: 

o Společnost s ručením omezeným 

o Veřejná obchodní společnost 

o Komanditní společnost 

o Nadace 

o Nadační fond 

o Akciová společnost 

o Družstvo 

o Příspěvková organizace 

o Společenství vlastníků jednotek 

o Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 

o Organizační složka zahraniční nadace 

o Zahraniční fyzická osoba 

o Organizační složka zahraničního nadačního fondu 

o Evropská společnost 

o Evropská družstevní společnost 

o Evropské hospodářské zájmové sdružení 

o Ústav 

o Spolek 

o Pobočný spolek 

o Mezinárodní odborová organizace 

o Mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

o Odborová organizace 

o Organizace zaměstnavatelů 

o Zájmové sdružení právnických osob 

• Období – období bude upravováno dle publikačního plánu, po zveřejnění všech datových sad 

se bude jednat o roky 1900 až aktuální rok 

• Formáty – typ formátu souboru, do kterého je možné datovou sadu exportovat, aktuálně 

povolené formáty jsou: 

o csv 

o xml 
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o gz (platí pro csv a xml) 

• Typ výpisu – definice typu výpisu pro daný subjekt, typy výpisu jsou: 

o Úplný 

o Platný 

Postup vyhledání datové sady dle soudu, právní formy, období, formátu a typu výpisu: 

1. Uživatel označí zaškrtávací políčka pro vyhledání: 

• Sídla dle rejstříkového soudu, 

• Právní formy, 

• Období, pro které je datová sada platná, 

• Typu souboru exportované datové sady, 

• Typu výpisu – platný (údaje o subjektu jsou aktuálně platné), úplný (údaje o subjektu 

jsou aktuálně platné a doplněné o celou historii subjektu). 

Systém doplní klíčová slova dle označených zaškrtávacích políček. 

 
Obrázek 3 Označení zaškrtávacího políčka příslušného soudu, právní formy a doplnění klíčových slov 
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2. Pokud si uživatel přeje odebrat klíčové slovo, klikne na křížek vedle klíčového slova pro 

odebrání. Systém upraví vyhledávání dle klíčových slov. 

 
 Obrázek 4 Odstranění klíčového slova 

3. Pro minimalizaci vyhledávaných klíčových slov, uživatel klikne na tlačítko „-„ nacházející se 

vedle názvu klíčového slova. 
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Obrázek 5 Minimalizace vyhledání klíčových slov 

4. Pro provedení vyhledání dle klíčových slov, uživatel klikne na tlačítko Hledat dle klíčových slov 

nacházející se v části Vyhledávání datových sad. Systém zobrazí datové sady v části Zobrazení 

výsledků odpovídající klíčových slovům. 
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Obrázek 6 Kliknutí na tlačítko Vyhledat pro provedení vyhledání datových sad dle klíčových slov a zobrazení datových sad 
odpovídajících zvolenému filtru 

5. Pro zrušení klíčových slov uživatel klikne na tlačítko Zrušit klíčová slova. Systém vymaže 

všechny definovaná klíčová slova. 
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Obrázek 7 Kliknutí na tlačítko Zrušit klíčová slova pro smazání všech zadaných klíčových slov. 

4.2 Zobrazení detailní informací o datové sadě 

Pro každou datovou sadu je možné zobrazit detailní informace: 

• Název datové sady – název datové sady odpovídající typu právní formy, soudu, období a typu 

výpisu 

• Popis datové sady – popis informující o obsahu datové sady, jedná se o výčet povinných a 

volitelných atributů 

• Klíčová slova datové sady – klíčová slova, které odpovídají dané datové sadě 

• IRI datové sady – IRI adresa datové sady 

• Kontaktní bod – e-mailová adresa pro kontaktování ohledně datové sady 

• Poskytovatel – odkaz na Ministerstvo spravedlnosti jako poskytovatele datových sad ISVR 

• Identifikátor – jedinečný identifikátor datové sady 

• Periodicita aktualizace – časové období aktualizování datové sady 

• Územní pokrytí – příslušný soud 
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• Distribuce – zobrazení odkazů na soubory příslušných datových sad. 

Postup zobrazení detailních informací o datové sadě: 

1. Uživatel klikne na název datové sady. 

 
Obrázek 8 Kliknutí na název datové sady za účelem zobrazení detailních informací o datové sadě 

2. Systém zobrazí detailní informace datové sady. 
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Obrázek 9 Zobrazení detailních informací o datové sadě 

3. Uživatel se může vrátit z detailu na hlavní stránku otevřených dat pomocí tlačítka Zpět na 

vyhledávání. 
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Obrázek 10 Návrat na hlavní stránku pro vyhledávání datových sad 

4.3 Exportování datové sady 

Datové sady je možno exportovat do strojově čitelných formátů, a to csv, xml, gz (csv a xml 

komprimované pomocí metody gzip). Exportování je umožněno z hlavní stránky lokálního katalogu a ze 

zobrazení detailních informací o datové sadě. 

Postup pro exportování datové sady z hlavní stránky lokálního katalogu: 
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1. Uživatel klikne na název formátu (csv, xml, csv.gz, xml.gz) zobrazeného k příslušné datové sadě 

v části Zobrazení výsledků. 

 
Obrázek 11 Export datové sady z hlavní stránky 

2. Systém provede export datové sady ve zvoleném formátu a prohlížeč zobrazí informativní 

hlášení o stažení souboru. 

Postup pro exportování datové sady z detailních informací o datové sadě: 

1. Uživatel klikne na název datové sady na hlavní stránce lokálního katalogu otevřených dat. 

2. Uživatel klikne na název souboru požadovaného formátu pro export datové sady v detailu 

informací o datové sadě. 
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Obrázek 12 Export datové sady v detailním zobrazení informací o datové sadě 
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5 Data subjektu 
Pro každou právní formu jsou definovány data subjektu. V kapitole níže je uvedeno vysvětlení 

jednotlivých atributů. 

5.1 Společnost s ručením omezeným 

Obsah datové sady pro právní formu Společnost s ručením omezeným je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů.  

5.1.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 ZAKLADNI_KAPITAL   základní kapitál 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 SPOLECNIK    společníci 

 SPOLECNIK_OSOBA   společník 

 SPOLECNIK_PODIL   podíl 

 Jedno z: 

  a) 

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

  b) 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

5.1.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 SPOLECNIK_ZASTAVNI_PRAVO  zástavní právo 

 SPOLECNIK_TEXT   společný text ke všem společníkům 

 SPOLECNIK_PODILNIK   podílník společného podílu 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 
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 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.2 Veřejná obchodní společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Veřejná obchodní společnost je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.2.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN   Statutární orgán - společník 



 

26 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 SPOLECNIK    společníci 

 SPOLECNIK_OSOBA   společník 

 Jedno z: 

 a) 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.2.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 SPOLECNIK_TEXT   společný text ke všem společníkům 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 EUID     EUID 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 
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 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

5.3 Komanditní společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Komanditní společnost je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.3.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán - komplementář 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 KOMPLEMENTAR   společníci - komplementáři 

 KOMPLEMENTAR_OSOBA  komplementář 

 KOMANDITISTA    společníci - komanditisté 

 KOMANDITISTA_OSOBA  komanditista 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 Jedno z: 

 a) 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.3.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 
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 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 TEXT_KOMANDITISTA   společný text všem komanditistům 

 TEXT_KOMPLEMENTAR   společný text všem komplementářům 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.4 Nadace 

Obsah datové sady pro právní formu Nadace je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně 

popisu atributů. 
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5.4.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 ZAKLADNI_KAPITAL   nadační kapitál 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního 

5.4.2 Volitelné atributy 

OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zakladatelé 

 ZAKLADATEL    zakladatel 

 TEXT_ZAKLADATEL   společný text ke všem zakladatelům 

 MAJETEK    výčet majetku/určený majetek 

 MAJETEK_SEKCE   výčet majetku/určený majetek 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účel nadace 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 REVIZOR    revizor 

 REVIZOR_SEKCE   revizor 

 REVIZOR_ZASTUP   zastoupení právnické osoby revizor 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 
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 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.5 Nadační fond 

Obsah datové sady pro právní formu Nadační fond je popsán definicí povinných a volitelných atributů 

včetně popisu atributů. 

5.5.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

5.5.2 Volitelné atributy 

DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 REVIZOR    revizor 

 REVIZOR_SEKCE   revizor 

 REVIZOR_ZASTUP   zastoupení právnické osoby revizor 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ZAKLADNI_KAPITAL   nadační kapitál 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zakladatelé 

 ZAKLADATEL    zakladatel 

 TEXT_ZAKLADATEL   společný text ke všem zakladatelům 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účel nadačního fondu 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 
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 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.6 Akciová společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Akciová společnost je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.6.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 ICO     identifikační číslo 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů právnické osoby 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 AKCIE_SEKCE    seznam akcií 

 AKCIE     akcie 

 ZAKLADNI_KAPITAL   základní kapitál 

 Jedno z: 

 a) 

 SPRAVNI_RADA    správní rada 

 POCET_CLENU_SPRAVNI_RADA  počet členů správní rady 

 b) 
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 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 Jedno z: 

 a) 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.6.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 SPRAVNI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby ve správní radě 

 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 AKCIONAR    jediný akcionář 

 AKCIONAR_SEKCE   jediný akcionář 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 TEXT_SPRAVNI_RADA   způsob jednání správní rady 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 
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 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.7 Družstvo 

Obsah datové sady pro právní formu Družstvo je popsán definicí povinných a volitelných atributů 

včetně popisu atributů. 

5.7.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán - předseda družstva 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 CLENSKY_VKLAD_SEKCE  základní členský vklad 

 CLENSKY_VKLAD   základní členský vklad 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů právnické osoby 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 Jedno z: 

 a) 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.7.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  
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 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.8 Příspěvková organizace 

Obsah datové sady pro právní formu Příspěvková organizace je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.8.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zakladatelé 
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 ZAKLADATEL    zakladatel 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.8.2 Volitelné atributy 

VZNIK     datum vzniku 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 DOPLNKOVA_CINNOST_SEKCE  doplňková činnost 

 DOPLNKOVA_CINNOST   doplňková činnost 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 NASTUPCE_ZRIZOVATELE_SEKCE právní nástupce zřizovatele 

 NASTUPCE_ZRIZOVATELE  právní nástupce zahraniční osoby 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.9 Společenství vlastníků jednotek 

Obsah datové sady pro právní formu Společenství vlastníků jednotek je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.9.1 Povinné atributy 

NAZEV     název 

 SPIS_ZN    spisová značka 
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 ICO     identifikační číslo 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 SIDLO     sídlo 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů právnické osoby 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán (Statutární orgán - výbor nebo Systém 

orgánů společnosti) 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

5.9.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnosti 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 VZNIK     datum vzniku 

 TEXT_PRAVNI_FORMA    doplňkový text za právní formu: Výhradně k výmazu 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.10 Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 

Obsah datové sady pro právní formu Odštěpný závod zahraniční právnické osoby je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 
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5.10.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV      označení odštěpného závodu 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTAR_ZRIZOVATELE  statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby 

 STATUTAR_ZRIZOVATELE_POCET_CLENU počet členů statutárního orgánu zřizovatele 

 TEXT_STATUTAR_ZRIZOVATELE  společný text všem statutárním orgánům zřizovatele 

 Jedno z: 

 a)  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.10.2 Volitelné atributy 

STATUTAR_ZRIZOVATELE_OSOBA statutární orgán zřizovatele 

 STATUTAR_ZRIZOVATELE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby statutárního orgánu 

zřizovatele 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 STATUTARNI_ORGAN   vedoucí odštěpného závodu 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 STATUTAR_ZRIZOVATELE_OSOBA statutární orgán zřizovatele 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zřizovatel - zahraniční osoba 

 TEXT_ZAKLADATEL   společný text ke všem zakladatelům 

 ZAKLADATEL    zakladatel 

 ZAKLADNI_KAPITAL   upsaný základní kapitál 

 KATEGORIE_ZAHR_OSOBY  kategorie zahraniční osoby 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 
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 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

 VYROVNANI    vyrovnání 

 VYROVNANI_POVOLENI  povolení vyrovnání 

 VYROVNANI_SEKCE   údaje o vyrovnání 

 VYROVNANI_ZAMITNUTI  zrušení vyrovnání 

5.11 Organizační složka zahraniční nadace 

Obsah datové sady pro právní formu Organizační složka zahraniční nadace je popsán definicí povinných 

a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.11.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     adresa organizační složky zahraniční nadace na území 

České republiky 

 ICO     identifikační číslo 

 SIDLO_ZAKLADATELE   adresa sídla zahraniční nadace 

 STATUTARNI_ORGAN   osoba oprávněná jednat jménem zahraniční nadace ve 

věcech týkajících se organizační složky 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

5.11.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 
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 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.12 Zahraniční fyzická osoba 

Obsah datové sady pro právní formu Zahraniční fyzická osoba je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.12.1 Povinné atributy 

ICO     identifikační číslo 

 NAZEV     název 

 SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 SIDLO     adresa organizační složky zahraniční nadace na území 

ČR PODNIKATEL    podnikatel - fyzická osoba 

 PODNIKATEL_BYDLISTE   bydliště 

 PODNIKATEL_POBYT_CR  místo pobytu v ČR 

 PODNIKATEL_SEKCE   podnikatel 

5.12.2 Volitelné atributy 

Jedno z: 

 a)  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 



 

40 

 EUID     EUID 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.13 Organizační složka zahraničního nadačního fondu 

Obsah datové sady pro právní formu Organizační složka zahraničního nadačního fondu je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.13.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     adresa organizační složky zahraničního nadačního 

fondu na území ČR 

 ICO     identifikační číslo 

 SIDLO_ZAKLADATELE   adresa sídla zahraničního nadačního fondu 

 STATUTARNI_ORGAN   osoba oprávněná jednat jménem zahraničního 

nadačního fondu ve věcech týkajících se organizační složky 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

5.13.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 POCET_CLENU    počet členů 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účel nadačního fondu 

 ZAKLADNI_KAPITAL   výše majetkového vkladu 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 
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 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.14 Evropská společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Evropská společnost fondu je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.14.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 AKCIE_SEKCE    seznam akcií 

 AKCIE     akcie 

 ZAKLADNI_KAPITAL   základní kapitál 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 Jedno z: 

 a) 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární ředitel 

 SPRAVNI_RADA    správní rada 

 POCET_CLENU_SPRAVNI_RADA  počet členů správní rady 

 b) 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán - představenstvo 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 
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 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 Jedno z: 

 a)  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

5.14.2 Volitelné atributy 

PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 SPRAVNI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby ve správní radě 

 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 AKCIONAR    jediný akcionář 

 AKCIONAR_SEKCE   jediný akcionář 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 
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 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

 KONKURS    údaje o konkursu 

 KONKURS_PROHLASENI  prohlášení konkursu 

 KONKURS_SEKCE   konkursy 

 ZRUSENI_KONKURSU   zrušení konkursu 

5.15 Evropská družstevní společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Evropská družstevní společnost je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.15.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 CLENSKY_VKLAD_SEKCE  základní členské vklady 

 CLENSKY_VKLAD   základní členský vklad 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 Jedno z: 

 a) 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární ředitel 

 SPRAVNI_RADA    správní rada 

 POCET_CLENU_SPRAVNI_RADA  počet členů správní rady 

 b) 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán - představenstvo 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 a)  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 
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5.15.2 Volitelné atributy 

PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 SPRAVNI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby ve správní radě 

 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 TEXT_SPRAVNI_RADA   způsob jednání správní rady 

 ZAKLADNI_KAPITAL   základní kapitál 

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.16 Evropské hospodářské zájmové sdružení 

Obsah datové sady pro právní formu Evropské hospodářské zájmové sdružení je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 
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5.16.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.16.2 Volitelné atributy 

PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 CLEN_SDRUZENI   členové sdružení 

 CLEN_SDRUZENI_OSOBA  člen sdružení 

 TEXT_CLEN_SDRUZENI   společný text všem členům sdružení 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 
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 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.17 Ústav 

Obsah datové sady pro právní formu Ústav je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně 

popisu atributů. 

5.17.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán - ředitel 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 SPRAVNI_RADA    správní rada 

 POCET_CLENU_SPRAVNI_RADA  počet členů správní rady 

 ZAKLADNI_KAPITAL   základní kapitál 

5.17.2 Volitelné atributy 

PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 DOZORCI_RADA   dozorčí rada 

 DOZORCI_RADA_CLEN   člen dozorčí rady 

 DOZORCI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby v dozorčí radě 

 POCET_CLENU_DOZORCI_RADA počet členů dozorčí rady 

 TEXT_DOZORCI_RADA   společný text ke všem členům dozorčí rady 

 REVIZOR    revizor 

 REVIZOR_SEKCE   revizor 

 REVIZOR_ZASTUP   zastoupení právnické osoby revizor 
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 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 SPRAVNI_RADA_CLEN   člen správní rady 

 SPRAVNI_RADA_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby ve správní radě 

 TEXT_SPRAVNI_RADA   způsob jednání správní rady 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zakladatelé 

 ZAKLADATEL    zakladatel 

 TEXT_ZAKLADATEL   společný text ke všem zakladatelům 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.18 Spolek 

Obsah datové sady pro právní formu Spolek je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně 

popisu atributů. 

5.18.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 
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 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán (Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.18.2 Volitelné atributy 

KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ROZHODCI_KOMISE   rozhodčí komise 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen rozhodčí komise 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 
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5.19 Pobočný spolek 

Obsah datové sady pro právní formu Pobočný spolek je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.19.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 ZAKLADATEL_SEKCE   zakladatelé 

 ZAKLADATEL    zakladatel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů právnické osoby 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

5.19.2 Volitelné atributy 

PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 ROZHODCI_KOMISE   rozhodčí komise 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen rozhodčí komise 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 
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 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.20 Mezinárodní odborová organizace 

Obsah datové sady pro právní formu Mezinárodní odborová organizace je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.20.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.20.2 Volitelné atributy 

KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  
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 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ROZHODCI_KOMISE   další orgán 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen dalšího orgánu 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.21 Mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

Obsah datové sady pro právní formu Mezinárodní organizace zaměstnavatelů je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.21.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 
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 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.21.2 Volitelné atributy 

KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ROZHODCI_KOMISE   další orgán 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen dalšího orgánu 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.22 Odborová organizace 

Obsah datové sady pro právní formu Odborová organizace je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 
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5.22.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.22.2 Volitelné atributy 

KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu  

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ROZHODCI_KOMISE   další orgán 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen dalšího orgánu 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 
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 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.23 Organizace zaměstnavatelů 

Obsah datové sady pro právní formu Organizace zaměstnavatelů je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.23.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů společnosti 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán Kolektivní (Statutární orgán - výbor) 

nebo Individuální (Statutární orgán - předseda) 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.23.2 Volitelné atributy 

KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu 

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 ROZHODCI_KOMISE   další orgán 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen dalšího orgánu 
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 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.24 Zájmové sdružení právnických osob 

Obsah datové sady pro právní formu Zájmové sdružení právnických osob je popsán definicí povinných 

a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.24.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

 ZPUSOB_RIZENI   systém orgánů právnické osoby 

 NAZEV_NEJVYSSIHO_ORGANU  název nejvyššího orgánu 

 UCEL_SUBJEKTU_SEKCE  účely 

 UCEL_SUBJEKTU   účel 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

5.24.2 Volitelné atributy 

PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předmět vedlejší hospodářské činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 
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 KONTROLNI_KOMISE   kontrolní orgán 

 KONTROLNI_KOMISE_CLEN  člen kontrolního orgánu  

 POCET_CLENU_KONTROLNI_KOMISE počet členů kontrolní komise 

 TEXT_KONTROLNI_KOMISE  společný text ke všem členům kontrolního orgánu 

 KONTROLNI_KOMISE_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby v kontrolním orgánu  

 ROZHODCI_KOMISE   další orgán 

 ROZHODCI_KOMISE_CLEN  člen dalšího orgánu 

 POCET_CLENU_ROZHODCI_KOMISE počet členů rozhodčí komise 

 TEXT_ROZHODCI_KOMISE  společný text ke všem členům rozhodčí komise 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 STATUTARNI_ORGAN_ZASTOUPENI zastoupení právnické osoby ve statutárním orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.25  Podnikající fyzická osoba tuzemská 

Obsah datové sady pro právní formu Podnikající fyzická osoba tuzemská je popsán definicí povinných 

a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.25.1 Povinné atributy 

ICO     identifikační číslo 

 NAZEV     název 

 SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 SIDLO     adresa organizační složky zahraniční nadace na území 

ČR PODNIKATEL    podnikatel - fyzická osoba 
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 PODNIKATEL_BYDLISTE   bydliště 

 PODNIKATEL_POBYT_CR  místo pobytu v ČR 

 PODNIKATEL_SEKCE   podnikatel 

5.25.2 Volitelné atributy 

Jedno z: 

 a)  

 PREDMET_CINNOSTI_SEKCE  předměty činnosti 

 PREDMET_CINNOSTI   předmět činnosti 

 b)  

 PREDMET_PODNIKANI_SEKCE  předměty podnikání 

 PREDMET_PODNIKANI   předmět podnikání 

 PROKURA    prokura 

 PROKURA_OSOBA   prokurista 

 TEXT_PROKURA   společný text všem prokuristům 

 ODSTEPNY_ZAVOD_SEKCE  odštěpné závody 

 ODSTEPNY_ZAVOD   odštěpný závod 

 OZ_VEDOUCI_SEKCE   vedoucí odštěpného závodu 

 OZ_VEDOUCI    vedoucí 

 EUID     EUID 

 OST_SKUTECNOSTI   ostatní skutečnost 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE  ostatní skutečnosti  

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 PRIZPUSOBENI_OZ   údaj o podřízení zákonu 

 EXEKUCE    údaje o exekuci 

 EXEKUCE_SEKCE   údaje o exekucích 

5.26 Společný podnik 

Obsah datové sady pro právní formu Společný podnik je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 
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5.26.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.26.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

5.27 Zájmové sdružení 

Obsah datové sady pro právní formu Zájmové sdružení je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.27.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.27.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 
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 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

5.28 Obecně prospěšná společnost 

Obsah datové sady pro právní formu Obecně prospěšná společnost je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.28.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.28.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 
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 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

5.29 Komoditní burza 

Obsah datové sady pro právní formu Komoditní burza je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.29.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.29.2 Volitelné atributy 

STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

5.30 Garanční fond obchodníků s cennými papíry 

Obsah datové sady pro právní formu Garanční fond obchodníků s cennými papíry je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 
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5.30.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.30.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

  

5.31 Státní podnik 

Obsah datové sady pro právní formu Státní podnik je popsán definicí povinných a volitelných atributů 

včetně popisu atributů. 

5.31.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.31.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 
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 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.32 Národní podnik 

Obsah datové sady pro právní formu Národní podnik je popsán definicí povinných a volitelných atributů 

včetně popisu atributů. 

5.32.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.32.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 
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 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.33 Státní organizace Správa železnic 

Obsah datové sady pro právní formu Státní organizace Správa železnic je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.33.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.33.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 
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5.34 Česká tisková kancelář 

Obsah datové sady pro právní formu Česká tisková kancelář je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.34.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.34.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.35 Státní fond ze zákona 

Obsah datové sady pro právní formu Státní fond ze zákona je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.35.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 
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 ICO     identifikační číslo 

5.35.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.36 Zdravotní pojišťovna (mimo VZP) 

Obsah datové sady pro právní formu Zdravotní pojišťovna (mimo VZP) je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.36.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.36.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 
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 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.37 Zahraniční osoba 

Obsah datové sady pro právní formu Zahraniční osoba je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.37.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.37.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 
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 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.38 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby 

Obsah datové sady pro právní formu Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.38.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.38.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.39 Odštěpný závod 

Obsah datové sady pro právní formu Odštěpný závod je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 
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5.39.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.39.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.40 Samostatná drobná provozovna (obecního úřadu) 

Obsah datové sady pro právní formu Samostatná drobná provozovna (obecního úřadu) je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.40.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.40.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 
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 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.41 Občanské sdružení 

Obsah datové sady pro právní formu Občanské sdružení je popsán definicí povinných a volitelných 

atributů včetně popisu atributů. 

5.41.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.41.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 
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 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.42 Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů 

Obsah datové sady pro právní formu Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.42.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.42.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 



 

71 

5.43 Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních 

nevládních organizacích 

Obsah datové sady pro právní formu Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v 

mezinárodních nevládních organizacích je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně 

popisu atributů. 

5.43.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.43.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.44 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení 

Obsah datové sady pro právní formu Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení je popsán definicí 

povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.44.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 
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 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.44.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.45 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany 

Obsah datové sady pro právní formu Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.45.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.45.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 
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 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.46 Pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů 

Obsah datové sady pro právní formu Pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů je 

popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.46.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.46.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 
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 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.47 Komora (hospodářská, agrární) 

Obsah datové sady pro právní formu Komora (hospodářská, agrární) je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.47.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.47.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 
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5.48 Zájmové sdružení právnických osob zapsané v OR 

Obsah datové sady pro právní formu Zájmové sdružení právnických osob zapsané v OR je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.48.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.48.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.49 Obec 

Obsah datové sady pro právní formu Obec je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně 

popisu atributů. 

5.49.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 
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 ICO     identifikační číslo 

5.49.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.50 Mezinárodní nevládní organizace 

Obsah datové sady pro právní formu Mezinárodní nevládní organizace je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.50.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.50.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 
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 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.51 Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace 

Obsah datové sady pro právní formu Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace je popsán 

definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.51.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.51.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 
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 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.52 Zahraniční pobočný spolek 

Obsah datové sady pro právní formu Zahraniční pobočný spolek je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.52.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.52.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.53 Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do veřejného 

rejstříku 

Obsah datové sady pro právní formu Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do 

veřejného rejstříku je popsán definicí povinných a volitelných atributů včetně popisu atributů. 
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5.53.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 SIDLO     sídlo 

 ICO     identifikační číslo 

5.53.2 Volitelné atributy 

 STATUTARNI_ORGAN   statutární orgán 

 POCET_CLENU    počet členů statutárního orgánu 

 ZPUSOB_JEDNANI   způsob jednání 

 STATUTARNI_ORGAN_CLEN  člen statutárního orgánu 

 LIKVIDATOR    likvidátoři 

 LIKVIDATOR_OSOBA   likvidátor 

 LIKVIDATOR_ZASTOUPENI  zastoupení právnické osoby likvidátora 

 TEXT_LIKVIDATOR   společný text všem likvidátorům 

 INSOLVENCE    údaje o insolvenci 

 INSOLVENCE_SEKCE   údaje o insolvencích 

 INSOLVENCNI_ZAPIS    [0..N] 

 INSOLVENCNI_SPRAVCE   [0..1] 

 PREDBEZNY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ZASTUPCE_INSOLVENCNIHO_SPRAVCE  [0..1] 

 ZVLASTNI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 ODDELENY_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 VYROVNACI_INSOLVENCNI_SPRAVCE  [0..1] 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.54 Svěřenský fond 

Obsah datové sady pro právní formu Svěřenský fond je popsán definicí povinných a volitelných atributů 

včetně popisu atributů. 

5.54.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 ICO     identifikační číslo 

5.54.2 Volitelné atributy 

 OBMYSLENY_SEKCE   obmyšlený 

 OBMYSLENY    obmyšlený 
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 OBMYSLENY_ZPUSOB   způsob určení obmyšleného 

 PROTEKTOR_SEKCE  protektor fondu 

 PROTEKTOR    protektor fondu 

 ZAKLADATEL_SF   zakladatel 

 UCEL_FONDU_SEKCE  popis účelu svěřenského fondu 

 UCEL_FONDU_CISELNIK   účel svěřenského fondu 

 UCEL_FONDU    popis účelu svěřenského fondu 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE   ostatní skutečnosti  

 OST_SKUTECNOSTI    ostatní skutečnost 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 

 

5.55 Zahraniční svěřenský fond 

Obsah datové sady pro právní formu Zahraniční svěřenský fond je popsán definicí povinných a 

volitelných atributů včetně popisu atributů. 

5.55.1 Povinné atributy 

SPIS_ZN    spisová značka 

 PRAVNI_FORMA   právní forma 

 NAZEV     název 

 ICO     identifikační číslo 

5.55.2 Volitelné atributy 

 OBMYSLENY_SEKCE   obmyšlený 

 OBMYSLENY    obmyšlený 

 OBMYSLENY_ZPUSOB   způsob určení obmyšleného 

 PROTEKTOR_SEKCE  protektor fondu 

 PROTEKTOR    protektor fondu 

 ZAKLADATEL_SF   zakladatel 

 UCEL_FONDU_SEKCE  popis účelu svěřenského fondu 

 UCEL_FONDU_CISELNIK   účel svěřenského fondu 

 UCEL_FONDU    popis účelu svěřenského fondu 

 OST_SKUTECNOSTI_SEKCE   ostatní skutečnosti  

 OST_SKUTECNOSTI    ostatní skutečnost 

 PRAVNI_DUVOD_VYMAZU  právní důvod výmazu 
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6 Podmínky užití datových sad 
Pro datové sady v lokálním katalogu otevřených dat ISVR platí podmínky užití, které jsou v souladu se 

stanovenými podmínkami užití otevřených dat dle Ministerstva vnitra České republiky (zdroj: 

https://opendata.gov.cz/cinnost:stanoveni-podminek-uziti). 

Výstupy, údaje, data a informace předány uživateli (dále jen „data“) smí uživatel:  
• šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,  
• využívat a citovat,  
• využívat pro nekomerční použití,  

 
a to při dodržení následujících podmínek uvedených v bodech níže. 

6.1 Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje 

Poskytovaná distribuce datové sady obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Příjemce této distribuce datové sady se stává správcem osobních 

údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany 

osobních údajů vyplývají. Jde zejména o povinnost zpracovávat osobní údaje za účely, které jsou v 

souladu se zákonem, vhodným způsobem a po dobu nezbytnou k dosažení těchto účelů, a to na základě 

zákonného právního titulu. 

6.2 Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází 

Poskytovaná distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází ve smyslu § 2 odst. 2 a 

5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). Strukturu poskytované distribuce datové sady (strukturu 

poskytované databáze) je tak možné bez dalšího převzít a opětovně užívat. 

6.3 Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele 

databáze 

Poskytovaná distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze ve 

smyslu § 88 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Data poskytované distribuce datové 

sady je tak možné bez omezení vytěžovat, zužitkovat a opětovně užívat. 

6.4 Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla 

Součástí poskytované distribuce datové sady nejsou autorská díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon). Autorské právo tak nikterak nebrání libovolnému opětovnému užití obsahu 

poskytované distribuce datové sady. 

https://opendata.gov.cz/cinnost:stanoveni-podminek-uziti
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p88
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p88
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p2

