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1. Účel a obsah dokumentace 

Pro účel sběru dat od nebankovních subjektů (dále používána zkratka SDNS) byla v první etapě 

realizována internetová aplikace SDNS, umožňující nebankovním subjektům elektronicky zasílat 

požadovaná data do ČNB. Provoz aplikace byl zahájen v roce 2003. 

Přestože aplikace SDNS poskytuje vykazujícím subjektům veškerou potřebnou funkcionalitu pro 

vykázání dat (prezentace metodických informací, vyplnění a odeslání výkazů, informování o 

výsledcích zpracování), je třeba vyplňovat všechna data do výkazů manuálně. Proto bylo v druhé 

etapě rozhodnuto (především z důvodu velkého objemu požadovaných dat a zvyšující se frekvence 

vykazování) vytvořit ze strany ČNB podporu vykazujícím subjektům k automatizovanému sestavování 

výkazů. 

V této dokumentaci je popsán  koncept celkového řešení, rozsah podpory ze strany ČNB a rozsah 

řešení, který si naopak bude muset zabezpečit vykazující subjekt. 

Podpora ze strany ČNB je zaměřena především na poskytování dat metodického i provozního 

charakteru, která umožní automatizaci některých činností na straně vykazujícího subjektu. Podstatnou 

částí této dokumentace je proto podrobný popis těchto dat z věcného i technologického hlediska. Dále 

je zde uveden určitý návod, jak příslušná data k automatizaci využít. 
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2. Koncepce automatizace SDNS 

2.1 Sběr dat od nebankovních subjektů do ČNB 

Na následujícím obrázku je uvedeno jednoduché schéma komponent systému sběru dat od 

nebankovních subjektů do ČNB. Doposud byla využívána k vykazování pouze „Aplikace SDNS“, nyní 

je systém rozšířen o další komponenty  - rozhraní „SDNS-WS“ a „Řešení automatizace SDNS“ na 

straně vykazujícího subjektu, které umožní vykazujícím subjektům automatizovat některé činnosti. I při 

maximální úrovni řešení automatizace na straně vykazujícího subjektu je možné využívat aplikaci 

SDNS pro některé činnosti. S klesajícím stupněm automatizace (rozsah automatizovaných činností) 

bude samozřejmě stoupat využití aplikace SDNS. Volba stupně automatizace plně závisí na 

rozhodnutí vykazujícího subjektu, a to jak z hlediska automatizovaných procesů, tak i z hlediska 

automatizovaných výkazů. Vykazující subjekt může některé výkazy automatizovat a některé může 

zasílat pouze s využitím aplikace SDNS. 

 

 

Veškeré komponenty řešení je možno rozdělit do tří vrstev ČNB – Rozhraní – Vykazující subjekt. 

Vrstva označená Vykazující subjekt je v kompetenci každého vykazujícího subjekt, ostatní dvě vrstvy 

jsou v kompetenci ČNB.  

IS ČNB – v daném kontextu zabezpečuje veškerou funkcionalitu související s výkaznictvím na straně 

ČNB (především tvorbu metodiky a zpracování dat). 

Rozhraní mezi ČNB a vykazujícím subjektem je tvořeno dvěma komponentami 

 Aplikace SDNS – internetová aplikace poskytuje vykazujícím subjektům následující funkce 

o prezentace metodických informací (veřejná část) 

IS

vykazujícího

subjektu

Řešení

automatizace

SDNS

Aplikace

SDNS
SDNS-WS

IS ČNB

Vykazující

subjekt

Rozhraní

ČNB
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o autentifikace a autorizace k přístupu do registrované části 

o prezentace přehledu požadavků (kalendář požadavků) (registrovaná část) 

o ruční vyplnění výkazu (registrovaná část)  

o import dat (v XML) připravených aplikací vykazujícího subjektu (registrovaná část) 

o možnost dopočtu součtových buněk (registrovaná část) 

o předběžné provedení jednovýkazových kontrol před odesláním výkazu (registrovaná 

část)  

o sestavení zprávy v XML a odeslání, včetně elektronického podpisu (registrovaná 

část) 

o přehled výsledků zpracování  

o registrace a administrace uživatelských účtů – tato část aplikace je využívána i 

v případě automatizovaného zaslání dat prostřednictvím Web Services 

Aplikace SDNS bude využívána i v případě automatizovaného zpracování na straně 

vykazujícího subjektu.  

I při maximálním stupni automatizace bude tato aplikace využívána 

o pro správu přístupového klíče k SDNS-WS (dále vysvětleno), 

Při  jakémkoliv stupni automatizace lze aplikaci SDNS využívat např. 

o k prohlížení metodických informací, 

o k prohlížení výsledků zpracování, 

o pro podepsání zprávy a odeslání do ČNB 

o apod.. 

 SDNS-WS poskytuje veškeré metodické i provozní informace ve strukturované formě, které 

může vykazující subjekt použít pro automatizaci všech souvisejících procesů. Toto rozhraní 

je realizováno  technologií Web Services -  vykazující subjekt dostane k dispozici popis 

služby v jazyce WSDL a musí si vytvořit klientskou aplikaci pro komunikaci s touto službou. 

Z věcného hlediska zasílá subjekt parametrizované dotazy na data a zpět dostává výsledky 

požadavků na SDNS-WS ve formě XML souborů. Danou formou budou poskytovány tyto 

informace 

o metodické informace – jsou členěny do několika typů dotazů a vykazující subjekt si 

může volit, které informace bude využívat (např. struktury výkazů, číselníky ad.), 

součástí  

o přehled i stav požadovaných výskytů výkazů 

o výsledky zpracování v ČNB 

Podrobný rozsah a popis poskytovaných informací je uveden v kapitole 4.4. 

Rozhraní SDNS-WS rovněž poskytuje služby 

o zaslání vykazovaných dat do ČNB 

o získání informací o výsledcích zpracování 

o přehled došlých zpráv s chybou v hlavičce. 

Popis těchto služeb není součástí této dokumentace. Služby jsou popsány v samostatném 

dokumentu „Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services, Příručka uživatele 

(programátora): 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/downlo

ad/sdns_web_services_uzivatelska.pdf  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
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a nebude v tomto dokumentu popisováno. 

 

Vykazující subjekt  

 IS vykazujícího subjektu – stávající informační systém, který je v daném kontextu zdrojem 

dat pro výkaznictví (bez ohledu na stupeň automatizace) 

 Řešení automatizace SDNS – cílem automatizace je sestavení výkazu dle metodiky ČNB a 

v předepsaném formátu XML (příklad je uveden v kapitole 7, XML schema je v samostatné 

příloze, viz. seznam v kapitole 8) ze zdrojových dat, které má vykazující subjekt k dispozici ve 

svém IS.  Tato část řešení je plně v kompetenci vykazujícího subjektu. 

Jádrem navržené koncepce je existence „datového skladu“ (dále jej nazýváme mezisklad), 

který bude obsahovat všechna data potřebná k vykazování a nad nímž bude realizována 

funkcionalita podporující jednotlivé procesy související s automatizací výkaznictví (procesy 

jsou popsány v kapitole 3). 

Forma implementace a obsah meziskladu není ze strany ČNB předepsána, nicméně 

nejčastěji lze předpokládat databázové řešení na platformě používané vykazujícím 

subjektem. Z obsahového hlediska by měl mezisklad obsahovat části pro uložení 

následujících typů dat 

o zdrojová data – importovaná ze zdrojových systémů (mohou být již transformovaná) 

o metodická data z ČNB (rozsah dle potřeby subjektu) – načtená z výstupů získaných 

prostřednictvím (SDNS-WS) 

o data popisující vztah mezi zdrojovými daty a metodikou ČNB (mapování zdrojových 

dat na metodiku) 

o vykazovaná data – výsledná vypočtená vykazovaná data 

o případně i provozní data – některá jsou lze získat prostřednictvím SDNS-WS 

Také datová struktura meziskladu je v kompetenci vykazujícího subjektu, nicméně součástí 

tohoto dokumentu je doporučená struktura uložení dat poskytovaných ze strany ČNB (popis 

je uveden v kapitole 5). Jelikož vykazující subjekt nemusí využívat celý rozsah 

poskytovaných informací, může být datová struktura příslušně omezena. 

Z hlediska funkčního je rozsah řešení na množině automatizovaných procesů, minimálně 

bude třeba řešit 

o import/transformaci zdrojových dat  

o klienta pro komunikaci s rozhraním SDNS-WS a příslušných dat do meziskladu 

o mapování vztahů mezi zdrojovými a vykazovanými daty 

o výpočet vykazovaných dat 

o sestavení zprávy v XML formátu 

 Odpovědná osoba – jeden/několik pracovníků vykazujícího subjektu, kteří musí zajišťovat: 

o registraci subjektu v ČNB 

o registraci uživatele používající registrovaný přístup do SDNS 

o správu uživatelských účtů prostřednictvím SDNS 

o osobní komunikaci s ČNB při řešení problémů spojených s vykazováním dat. 
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2.2 Bezpečnost 

Zabezpečení systému na straně vykazujícího subjektu je v kompetenci tohoto subjektu.  

Veškerá komunikace s aplikací SDNS i rozhraním SDNS-WS je vedena protokolem HTTPS jako 

přenosovém protokolu pro SOAP. Server se prokazuje serverovým certifikátem ČNB. 

Samotná vykazovaná data mohou být i nadále zasílána aplikací SDNS, kde je bezpečnost ošetřena. 

Jinak viz služba Zaslání dat. 

Z provozních důvodů je přístup k metodickým (zde popsaným) webovým servisům zajištěn 

autorizačním klíčem. Autorizační klíč si bude spravovat vykazující subjekt prostřednictvím aplikace 

SDNS v části Správa kontaktních informací. Přístupový klíč bude subjekt zadáván jako parametr 

dotazu a kontrolován před sestavením výstupu. 

Služba Zaslání dat je využívána se zaručeným elektronickým podpisem, podrobněji viz příslušná 

uživatelská příručka. Rovněž služby VYSKYTY_SEZNAM, VYDANI_SEZNAM a DZ_ERR_SEZNAM 

mají variantu pro použití s certifikátem. 
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3. Procesy vykazování 

3.1 Přehled procesů 

V této kapitole je popsán procesní pohled na problematiku výkaznictví.  

Automatizované vykazování požadovaných údajů do ČNB je souhrn procesů, které lze rozdělit do 

dvou skupin: skupina iniciálních procesů (proces navázání kontaktu, proces příprava vykazování), 

skupina procesů provozních činností (proces vykázání dat, proces reakce na informace o zpracování, 

proces změna metodiky vykazování, proces údržba dat). Některé z těchto procesů jsou zcela bez 

podpory ze strany ČNB (např. údržba dat), u jiných procesů je podpora ze strany ČNB. 

V tabulce je uvedená stručná charakteristika procesů, dále jsou procesy podrobněji popsány 

s ohledem na možnou automatizaci. 

Proces Vstupní stav Výstupní stav Stručný popis 

Navázání 

kontaktu  

ČNB ani subjekt 

neví, že subjekt 

bude vykazovat. 

Subjekt v kontaktu 

s ČNB, je registrován 

v ČNB. 

Možnost práce 

s aplikací SDNS. 

Identifikace potřeby sbírat data 

od daného subjektu, navázání 

kontaktu. 

Zavedení subjektu do systému. 

Stanovení osob odpovědných za 

vykazování. 

Registrace osob subjektu v PKI. 

Prvotní přihlášení. 

Vyřešení případných problémů 

s aplikací. 

Prvotní 

příprava (na 

vykazování 

dat)  

Subjekt v kontaktu 

s ČNB, je 

registrován v ČNB. 

Možnost práce 

s aplikací SDNS. 

Subjekt doposud 

elektronicky 

nevykazoval data. 

Identifikována zdrojová 

data v IS subjektu. 

Definován způsob 

výběru dat pro jednotlivé 

datové soubory 

(výkazy).  

Subjekt připraven na 

provozní činnosti 

spojené s vykazováním 

dat. 

Analýza metodiky, identifikace 

datových zdrojů, příprava resp. 

vytvoření meziskladu pro 

zdrojová data, stanovení 

algoritmů pro dopočty, mapování 

zdrojů dat na buňky datových 

souborů (výkazů). 

Vykázání dat 

(k danému 

výskytu)  

Subjekt připraven 

na provozní 

činnosti spojené 

s vykazováním dat. 

Nastal termín, ve 

kterém se mají 

vykázat data 

k danému výskytu. 

Data úspěšně přijata 

v ČNB. 

Zahrnuje vytažení zdrojových 

dat z IS, jejich transformaci do 

požadovaných struktur dle 

metodiky, sestavení a odeslání 

zprávy s vydáním k výskytu 

výkazu. 

Reakce na 

informace o 

zpracování 

V ČNB proběhlo 

zpracování 

některých výskytů, 

jsou k dispozici 

informace o 

zpracování. 

Oprava chybných 

výskytů, potvrzení 

výskytů „k potvrzení“. 

Proces pokrývá práci s výskyty, 

které jsou označeny jako 

chybné, resp. je požadováno 

jejich potvrzení. Na základě 

informace o zpracování se volí 

další postup. 

Změna 

metodiky  

Subjekt připraven 

na provozní 

činnosti spojené 

Identifikována zdrojová 

data v IS subjektu pro 

novou metodiku, 

Aditivní úpravy 

v identifikovaných datových 

zdrojích předchozí metodiky, 
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s vykazováním dat 

v aktuální 

metodice, 

zveřejněna nová 

metodika. 

definován způsob 

výběru dat pro jednotlivé 

datové soubory. 

Subjekt připraven na 

provozní činnosti 

spojené s vykazováním 

dat v nové metodice. 

v algoritmech pro dopočty, 

v mapování. 

 

 

Údržba dat  Subjekt připraven 

na provozní 

činnosti spojené 

s vykazováním dat, 

některá data 

úspěšně vykázána. 

Subjekt připraven na 

provozní činnosti 

spojené s vykazováním 

dat, vykázaná data 

zrušena z meziskladu 

Datová údržba meziskladu: 

archivace vykázaných dat, 

případně rušení nepotřebných 

dat. 

 

 

3.2 Navázání kontaktu 

Proces navázání kontaktu znamená vytvoření podmínek umožňujících vykazujícímu subjektu 

vykazování. Na straně ČNB vede k registraci vykazujícího subjektu, a tím k „otevření“ aplikace SDNS  

a případně rozhraní SDNS-WS pro daný vykazující subjekt. Aplikace SDNS bude používána v případě 

automatizovaného i neautomatizovaného vykazování. Rozhraní SDNS-WS bude používáno pouze 

v případě automatizovaného vykazování. 

3.3 Prvotní příprava 

Proces je poměrně obsáhlý a znamená vytvoření základních (prvotních) podmínek pro vykazování. Za 

normálního průběhu automatizovaného vykazování bude proces proveden pouze jednou, je ale 

možné jej zopakovat i v případě rozsáhlé změny metodiky vykazování. Proces přepokládá zveřejnění 

metodiky vykazování ze strany ČNB. Proces lze rozdělit následujících kroků: 

 Analýza metodiky a identifikace zdrojových dat - tento krok představuje analytickou 

činnost pracovníka(-ů) vykazujícího subjektu, který analyzuje požadavky ČNB určené 

metodikou a identifikuje zdrojová data. V tomto okamžiku nemusí být definovaný proces 

transformace zdrojových dat na data vykazovaná. Podpora ČNB v tomto kroku je realizována 

prezentací metodiky – prostřednictvím aplikace SDNS nebo rozhraním SDNS-WS. Pokud 

subjekt použije rozhraní SDNS-WS, získá metodiku v XML formě a může v meziskladu 

vytvořit datové struktury, do kterých metodiku uloží. Pokud subjekt v tomto kroku pracuje 

s metodikou prostřednictvím aplikací SDNS, vytvoří tyto struktury až v kroku Mapování.  

 Mapování - tento krok znamená vlastně detailní rozpracování výsledku identifikace 

zdrojových dat a spočívá v definování transformačních vztahů mezi zdrojovými a 

vykazovanými daty. Možné způsoby mapování lze rozdělit do dvou skupin: 

o Mapování jednotlivých údajů -znamená definování vztahů mezi vykazovanými údaji a 

zdrojovými daty přímo na úrovni údaje. Objektem vystupujícím v transformaci je tedy 

při tomto přístupu údaj a hodnota údaje je výsledkem transformace. Nejsou 

definovány žádné vazby mezi prvky popisu údaje a zdrojovými daty. Jestliže 

metodika obsahuje např. 1000 údajů, bude třeba 1000-krát přiřadit vykazovanému 

údaji zdroj (vřetně případného transformačního vztahu). 

o Druhým způsobem mapování je mapování podle dimenzí - při tomto přístupu není 

údaj objektem vystupujícím v transformaci. Transformační vztahy se definují pro 

jednotlivé prvky nebo pro skupiny prvků popisu údaje (tj. dimenze) a údaj (resp. jeho 

hodnota) je pouze výsledkem transformace. První a pro mapování klíčovou dimenzí 
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je dimenze informačního prvku (vysvětlení pojmu v dokumentaci aplikace SDNS), 

další dimenze odpovídají parametrům. Je pravděpodobné, že mapování bude možno 

nadefinovat samostatně pro informační prvky a pro jednotlivé parametry. Spojením 

pravidel mapování informačního prvku a jednotlivých parametrů údaje potom vznikne 

vazba mezi zdrojovými daty a vykazovaným údajem. Mapování na úrovni dimenzí je 

efektivnější varianta, ale také náročnější na přípravu dat v meziskladu. Výhoda tohoto 

způsobu spočívá v tom, že jednou nadefinované pravidlo přiřazení se použije 

opakovaně pro větší množství údajů (protože informační prvky a parametry popisují 

většinou větší množství údajů). Mapování podle dimenzí údaje je rovněž možné 

kombinovat s mapováním jednotlivých údajů. Způsob mapování podle dimenzí se při 

dále dělí:  

 s využitím vazby informačních prvků na účetnictví, 

 bez použití vazby informačních prvků na účetnictví. 

 Realizace - znamená vytvoření datových struktur meziskladu a funkcí pro plnění a 

transformaci dat. 

3.4 Vykázání dat 

Proces znamená přeměnu zdrojových dat na data vykazovaná. Tato přeměna prochází několika 

fázemi: 

 import dat z IS do meziskladu (pokud již data nejsou v meziskladu připravena), 

 transformace dat podle mapování, 

 kontrola výsledku transformace, 

 oprava dat (pokud je třeba), 

 sestavení a odeslání připraveného vydání, 

 dopočtení hodnot součtových údajů, 

 spuštění jednovýkazových kontrol, 

 vytvoření, podepsání a odeslání vydání. 

Podpora ČNB v tomto procesu se vztahuje k zadání vstupních parametrů a ke všech fázím od 

odeslání připraveného vydání. Při zadání vstupních parametrů je podpora ČNB realizována 

poskytnutím plánu výskytů prostřednictvím SDNS i SDNS-WS. Plán výskytů v XML formě si může 

subjekt uložit do meziskladu. Uloženého plánu výskytů lze využít také v procesu Reakce na informace 

o zpracování. Odeslat připravené vydání je možné prostřednictvím aplikace SDNS. Od okamžiku 

uložení jsou vykazovaná data uložena na straně ČNB ve formě „připraveného vydání“ k danému 

výskytu a prostřednictvím rozhraní SDNS lze na tomto vydání spustit Dopočet hodnot součtových 

údajů a Jednovýkazové kontroly. O výsledku těchto akcí se může subjekt informovat prostřednictvím 

aplikace SDNS nebo rozhraní SDNS-WS (viz proces Reakce na informace o zpracování).  Vytvořit 

z připraveného vydání platné vydání, podepsat jej a odeslat lze opět prostřednictvím aplikace SDNS. 

Subjekt ovšem nemusí této podpory využít a vytvořit platné vydání v meziskladu a poté jej 

prostřednictvím aplikace SDNS pouze podepsat a odeslat. 

3.5 Reakce na informace o zpracování 

Proces navazuje na Vykázání dat. Na rozdíl od Vykázání dat, kdy proces prochází vždy stejnou 

cestou, provádění tohoto procesu se může velmi lišit podle hodnoty vstupních parametrů. Vstupními 

parametry jsou informace o zpracování dané zprávy (vydání). Informace jsou z ČNB rozesílány 

zvoleným komunikačním kanálem (typicky e-mailem), tj. spuštění této akce iniciuje ČNB, a zároveň 

jsou informace dostupné prostřednictvím aplikace SDNS i rozhraní SDNS-WS ve formě XML 
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dokumentu, tj. požadavek o informaci iniciuje subjekt. Reakce na informaci o zpracování se liší podle 

jejího obsahu. Obsah může být trojího druhu: 

 zpráva byla úspěšně přijata - není očekávána žádná akce vzhledem k ČNB, subjekt může 

reagovat spuštěním procesu Údržba dat (archivace, rušení, aj.); 

 je požadováno potvrzení zprávy - znamená to, že ČNB považuje vykázaná data za 

„podezřelá“ (ale nemusí být chybná). Subjekt sám rozhodne, zda jsou data chybná, nebo zda 

je potvrdí v daném stavu. To může subjekt učinit vytvořením a odesláním potvrzovací zprávy 

(bez dat, pouze se specifickým záhlavím) oboje prostřednictvím aplikace SDNS. Pokud se 

jedná o chybu v mezivýkazové kontrole, je nutné poslat potvrzení na vlastníka MVK vazby; 

 je požadována oprava dat - znamená, že ČNB považuje data za chybná a vyžaduje opravu. 

Do stejného stavu se dostane subjekt, pokud data vyžadující potvrzení sám označí za 

chybná. Subjekt musí identifikovat, zda jsou chybná zdrojová data, zda je chyba v mapování, 

nebo zda je chyba v metodice. Po odstranění chyby (v případě chyby v metodice ve 

spolupráci s ČNB) subjekt spustí proces Vykázání dat. 

Podpora tohoto procesu ze strany ČNB spočívá v poskytnutí informací o zpracování, možnosti vytvořit 

a odeslat potvrzovací zprávu. 

3.6 Změna metodiky 

Proces je podobný Prvotní přípravě, protože při něm probíhají podobné činnosti a v krajním případě 

(totální změna metodiky) může být výhodné v tomto procesu dále nepokračovat a přejít do procesu 

Prvotní příprava. Skládá se z kroků: 

 analýza metodických změn a identifikace nepotřebných a nových zdrojových dat - tento krok 

představuje analytickou činnost pracovníka(-ů) vykazujícího subjektu, který detailně 

identifikuje metodické změny. Podpora ČNB v tomto kroku je realizována prezentací 

metodiky prostřednictvím aplikace SDNS nebo rozhraní SDNS-WS. Požadavky na rozhraní 

SDNS-WS může subjekt parametrizovat tak, aby odpovědi prezentovaly pouze nové a 

změněné objekty metodiky(výhoda proti aplikaci SDNS); 

 úprava datové struktury meziskladu - tento krok je implementací výsledků předchozího kroku. 

Při plánování úprav je ovšem nutno počítat s tím, že v okamžiku prezentace nové metodiky 

ještě subjekt většinou vykazuje data k původní metodice a mezisklad musí být schopen 

pracovat s více metodikami; 

 úprava procedur pro export zdrojových dat do meziskladu - tento krok je implementací 

výsledků kroku analýza metodických změn; 

 úprava mapování - tento krok je obecně shodný s Mapováním při Prvotní přípravě, rozdíl je 

pouze v množství nově nadefinovaných nebo změněných transformačních pravidel. Podpora 

ČNB v tomto kroku je stejná jako v analýze změn a spočívá v prezentaci změn metodiky. 

3.7 Údržba dat 

Proces znamená datovou údržbu meziskladu, tedy případnou archivaci vykázaných dat, aby bylo 

možno je poskytnout ČNB na vyžádání znovu, a dále rušení nepotřebných dat (pokud je potřeba). 

Může se skládat z těchto činností:  

 archivace úspěšně vykázaných dat, 

 rušení úspěšně vykázaných dat z meziskladu, 

 rušení nepotřebných zdrojových dat, 

 rušení nepotřebných metodických dat, 

 zrušení nepotřebných dat sloužících k transformaci, 
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 příprava dalšího zpracování. 

Proces nemá podporu ze strany ČNB.  
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4. Popis rozhraní SDNS-WS 

4.1 SDNS-WS – charakteristika 

Rozhraní SDNS-WS je webové rozhraní implementované technologií Web-Services. Prostřednictvím 

tohoto rozhraní může uživatel zadat 12 různých dotazů (míněno z pohledu logického, technologický 

pohled je popsán v odstavci 4.3). Dotazy je možné rozdělit do třech skupin: 

 metodické informace – dotazy Seznam metodik, Seznam datových souborů, Seznam 

dimenzí, Obsah datového souboru, Obsah dimenzí, Dimenze datové oblasti, Vazba na 

účetnictví, Popis informačních prvků, Jednovýkazové kontroly, Mezivýkazové kontroly. 

 plán výskytů – dotaz Seznam výskytů, 

 informace o zpracování – dotaz Seznam vydání, Přehled chybných došlých zpráv. 

Každý dotaz je parametrizovatelný, princip zadávání dotazů je popsán v odstavci 4.3. 

4.2 SDNS-WS přístup 

Povinnými parametry každého dotazu je kód subjektu a jeho autorizační klíč. 

 Kódem subjektu je zpravidla IČO.  

 Autorizační klíč je textový řetězec (minimálně 5 znaků - alfanumerické znaky, $, #, _), který si 

subjekt spravuje sám prostřednictvím aplikace SDNS – vytvoření nebo změnu přístupového  

klíče k SDNS-WS může provádět pouze registrovaný uživatel přihlášený přiděleným 

uživatelským kódem a heslem  a příslušnou rolí „Správce kontaktních informací“. 

 Komunikace s SDNS-WS je vedena HTTPS protokolem. 

4.3 SDNS-WS – technologie 

Rozhraní je realizováno technologií Web-Services, konkrétně jedinou implementací WS vytvořenou 

pro Oracle 9i rel. 2 SOAP Server. Subjekt dostane k dispozici definici této služby v jazyce WSDL 

(verze 1.2). Na základě WSDL definice si subjekt musí vytvořit SOAP klienta, který mu umožní 

rozhraní SDNS-WS využít. Služba poskytuje dvě „metody“ (v jazyce WSDL messages): 

 getParams – vstupním textovým parametrem je kód dotazu ,tj. jeden z řetězců:  

o METODIKY_SEZNAM, 

o DATOVE_SOUBORY_SEZNAM, 

o DIMENZE_SEZNAM, 

o DATOVE_SOUBORY_OBSAH, 

o DIMENZE_OBSAH, 

o DATOVA_OBLAST_DIMENZE, 

o UCETNICTVI, 

o INFORMACNI_PRVKY_POPIS, 

o LOGICKE_KONTROLY_SEZNAM, 

o MVK_SEZNAM, 

o VYSKYTY_SEZNAM, 

o VYSKYTY_SEZNAM_JH 

o VYDANI_SEZNAM, 
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o VYDANI_SEZNAM_JH, 

o DZ_ERR_SEZNAM 

o DZ_ERR_SEZNAM_JH 

Přiřazení hodnoty řetězce k dotazu je mnemotechnické a nevyžaduje dalšího komentáře. 

Odpovědí volání metody je XML dokument, který daný dotaz popisuje. Tento dokument 

obsahuje textový popis dotazu a seznam parametrů dotazu. U každého parametru je 

definováno jméno, datový typ, maska, rozlišení zda je parametr povinný či nepovinný, 

seznam přípustných hodnot (pokud existuje). Struktura dokumentu odpovídá XML schématu, 

které subjekt dostane k dispozici (viz. kapitola 6). 

 performQuery - úkolem vykazujícího subjektu je do dokumentu získaného pomocí getParams 

doplnit hodnoty parametrů (ve skutečnosti to znamená doplnit hodnotu určitých XML-

elementů, konkrétně XML-elementů <HodnotaPar/>) a takto vyplněný soubor odeslat jako 

parametr popisované službě prostřednictvím volání metody performQuery. Výsledkem volání 

metody performQuery je opět XML dokument. Tento dokument opět odpovídá určitému XML 

schématu, které subjekt dostane k dispozici (viz. kapitola 6). 

Jeden dotaz na rozhraní SDNS-WS (v logickém smyslu) se skládá ze třech (resp. dvou) kroků:  

 volání getParams (volitelný krok), 

 zadání hodnot parametrů (povinný krok), 

 volání performQuery (povinný krok).  

WSDL definice WS a schémata jsou v přílohách, jejichž seznam je v kapitole 8. V kapitole  4.4 jsou 

popsány jednotlivé dotazy – jejich parametry a struktura výsledku, k některých dotazům jsou v kapitole 

6 uvedeny příklady.  

4.4 SDNS-WS – popis dotazů 

Tabulky uvedené v této kapitole popisují každý z dvanácti dotazů přístupných prostřednictvím SDNS-

WS. Tabulka pro daný dotaz je rozdělena na tři části: 

 popis účelu dotazu – jaké informace daný dotaz poskytuje, stručný komentář vybraných 

vstupních parametrů 

 tabulka vstupních parametrů se jménem parametru, seznamem možných hodnot (tučně je 

vždy označena default hodnota), významem parametru, 

 tabulka struktury výsledku dotazu s popisem atributu, jménem entity meziskladu, kterou je 

možno daným výsledkem plnit a odpovídajícím atributem této entity. Jména entit meziskladu 

a jejich atributů odpovídají návrhu Datovému obsahu meziskladu (viz 5.2) v tomto 

dokumentu. V konkrétní realizaci meziskladu může být vztah výsledku dotazu k datové 

struktuře meziskladu odlišný. 

SDNS-WS – ověření a autorizace. Ověření a autorizace k dotazování prostřednictvím rozhraní 

SDNS-WS je řešena na aplikační úrovni. Znamená to, že součástí každého dotazu (konkrétně 

každého volání metody performQuery) je dvojice parametrů: kód komunikujícího subjektu, autorizační 

klíč komunikujícího subjektu. V některých případech je komunikující subjekt současně vykazujícím, 

v některých případech zastupuje více jiných subjektů. 

V kapitole 6 jsou uvedeny příklady některých dotazů.
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Seznam metodik – METODIKY_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat seznam zveřejněných metodik s obdobím jejich platnosti. Poskytuje především 

informaci, od kdy platí nová metodika. Metodiky jsou v ČNB členěny do funkčních oblastí (každá 

metodika patří do jedné funkční oblasti). 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat všechny metodiky 

nebo pouze metodiky týkající se daného subjektu. Předpokládá se, že vykazující subjekt budou 

zajímat pouze metodiky, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik. Dle zadaného 

období bude seznam obsahovat metodiky, které souvisí se zadaným obdobím.  

Vstupní parametry 

Parametr Možné hodnoty Význam  

Subjekt Kód subjektu  Kódem subjektu je zpravidla 

ÍČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč subjektu 

Rozsah  ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Všechny metodiky 

Pouze metodiky pro daný 

subjekt 

ObdobiOd  Datum 

 

Nevyplněná hodnota 

Metodiky platné v období od 

zadaného data 

Bez omezení 

ObdobiDo  Datum  

 

Nevyplněná hodnota  

Metodiky platné v období do 

zadaného data 

Bez omezení 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut 

Kód funkční oblasti METODIKA FUNKCNI_OBLAST 

Kód metodiky METODIKA ID 

Datum počátku platnosti 

metodiky 

METODIKA PLAN_OD 

Datum konce platnosti 

metodiky 

METODIKA PLAN_DO 
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Seznam datových souborů – DATOVE_SOUBORY_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat seznam datových souborů (výkazů) platných v určitém období. Seznam datových 

souborů je zpravidla první informací, kterou potřebuje vykazující subjekt k metodice znát. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat všechny datové 

soubory nebo pouze datové soubory, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto datové soubory má 

subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze datové soubory, které se 

jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Zejména při změně metodiky je výhodné zjistit seznam nových nebo změněných datových souborů. 

V tomto případě lze použít vstupní parametr Změna  s hodnotou ‘A‘.  

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam datových souborů vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze zaslat seznam pro jednu 

metodiku  nebo seznamy pro více metodik.  

Ke každému datovému souboru existuje textový popis se stručnou charakteristikou daného datového 

souboru. Seznam datových souborů obsahovat může i tento popis jednotlivých datových souborů, 

pokud byla zadána pro vstupní parametr Popis hodnota ‘A‘. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

ÍČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Všechny datové soubory 

Pouze datové soubory pro daný 

subjekt 

Změna ‘A‘ 

 

‘N‘ 

Pouze nové a změněné datové 

soubory v metodice 

Všechny datové soubory 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

Popis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován popis 

Nepožadován popis 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity/Vazba 

Kód metodiky DATOVY_SOUBOR Vazba na metodiku 

Kód datového souboru DATOVY_SOUBOR ID 

Název datového souboru DATOVY_SOUBOR NAZEV 

Verze datového souboru DATOVY_SOUBOR VERZE 
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Varianta datového souboru DATOVY_SOUBOR VARIANTA 

Příznak nový/změna DATOVY_SOUBOR ZMENA 

Popis datového souboru DATOVY_SOUBOR POPIS 
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Seznam dimenzí – DIMENZE_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Každý požadovaný údaj, jehož hodnota má být zasílána do ČNB, je popsán množinou dimenzí 

s hodnotami. Obecně je v metodice pro popis údajů použita množina dimenzí, každá dimenze má 

definovaný obor hodnot (zpravidla číselník) a každý údaj je popsán vybranou podmnožinou dimenzí 

s hodnotami. Tyto dimenze lze použít pro mapování vztahů mezi zdrojovými a vykazovanými údaji 

(věcně nebo i technologicky). 

Účelem tohoto dotazu je získat úplný seznam dimenzí pro určitou metodiku. Dalšími dotazy lze 

k požadovaným dimenzím získat další informace. Pokud vykazující subjekt bude implementovat 

metodikou část meziskladu dle doporučení v tomto dokumentu, bude tento seznam použit 

k vygenerování struktury tabulek entit  MET_HODNOTA_S a MET_HODNOTA_D 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat dimenze údajů všech 

datových souborů nebo pouze údajů z datových souborů, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto 

datové soubory má subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze 

dimenze údajů datových souborů, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota 

‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam dimenzí vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze zaslat seznam pro jednu metodiku  nebo 

seznamy pro více metodik. 

Ke každému dimenzi existuje textový popis se stručnou charakteristikou dané dimenze. Seznam 

dimenzí může obsahovat i tento popis jednotlivých dimenzí, pokud byla zadána pro vstupní parametr 

Popis hodnota ‘A‘. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

ÍČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období_od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období_do 

Bez omezení 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Všechny dimenze 

Pouze dimenze týkající se 

subjektu 

Popis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován popis 

Nepožadován popis 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Kód metodiky DIMENZE Vazba na metodiku 

Kód dimenze DIMENZE 

MET_HODNOTA_S 

ID 

Název sloupce Pxxxx 
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MET_HODNOTA_D Název sloupce Pxxxx 

Název dimenze DIMENZE NAZEV 

Popis dimenze DIMENZE POPIS 

Dynamická – indikace, zda je 

dimenze dynamická a má být 

použita pro tabulku 

MET_HODNOTY_D 

DIMENZE DYNAMICKA 
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Obsah datového souboru – DATOVE_SOUBORY_OBSAH 

Popis účelu dotazu 

Tento dotaz je velmi důležitý, protože poskytuje nutné informace o obsahu datového souboru, 

kterými jsou: 

- seznam datových oblastí (tabulek), do kterých je datový soubor rozdělen 

- seznam údajů datového souboru s vazbou na jeho pozici v konkrétní datové oblasti (datová 

oblast, řádek, sloupec) 

- tzv. sémantický popis údajů, tj. popis údaje prostřednictvím dimenzí a jejich hodnot 

- další informace - např. maska požadovaného formátu; násobek vykazovaných hodnot (např. 

jednotky, tisíce, miliony) ad. 

- seznam dynamických parametrů jejichž hodnoty jsou vyplňovány na straně vykazujícího 

subjektu a posílány společně s údaji, včetně vazby na pozice v datové oblasti (datová oblast, 

řádek). 

Vstupními parametry lze zvolit rozsah poskytnutých informací. Minimální jednotkou je jeden konkrétní 

datový soubor v konkrétní metodice. Přestože lze najednou získat informace pro všechny datové 

soubory a to i za více metodik, je vzhledem k velkému množství informací (zejména v případě 

větších datových souborů) optimální zadávat dotazy právě pro konkrétní datový soubor. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat informace všech 

datových souborů nebo pouze k datovým souborům, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto datové 

soubory má subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze informace k 

datovým souborům, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které mají být 

informace zaslány. V případě těchto parametrů je optimální zadat hodnoty pro konkrétní metodiku. 

Při změně metodiky může být účelné získat informace pouze k novým nebo změněným datovým 

souborům. V tomto případě se zadá pro parametr Změna hodnota ‘A‘. 

Vstupním parametrem DatovySoubor lze zadat požadavek informací pro konkrétní datový soubor.  

Protože sémantický popis údajů nemusí vykazující subjekty někdy využívat, je zasílání této 

informace volitelné. Pokud je sémantický popis požadován, musí být vstupní parametr 

SemantickyPopis zadán s hodnotou  ‘A‘. 

Ke každému datové oblasti existuje textový popis se stručnou charakteristikou dané datové oblasti. 

Seznam dimenzí může obsahovat i tento popis jednotlivých dimenzí, pokud byla zadána pro vstupní 

parametr Popis hodnota ‘A‘.  

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

ÍČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Všechny datové soubory 

Pouze vykazované 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období od 

Bez omezení 
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ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

Změna ‘A‘ 

 

‘N‘ 

Pouze nové a změněné datové 

soubory 

 

Všechny datové soubory 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

SemantickyPopis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován sémantický popis 

Nepožadován sémantický popis 

Popis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován popis 

Nepožadován popis 

Poskytnuté informace 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Kód metodiky DATOVA_OBLAST 

MET_HODNOTA_S 

Vazba na metodiku 

Vazba na metodiku 

Kód datového souboru DATOVA_OBLAST Vazba na datový soubor 

Kód datové oblasti DATOVA_OBLAST ID 

Název datové oblasti DATOVA_OBLAST NAZEV 

Popis datové oblasti DATOVA_OBLAST POPIS 

Příznak nový/změna pro 

datovou oblast 

DATOVA_OBLAST ZMENA 

Identifikátor údaje / 

Dynamický parametr 

MET_HODNOTA_S UDAJ  / Dynamický parametr 

Číslo řádku MET_HODNOTA_S RADEK 

Číslo sloupce MET_HODNOTA_S SLOUPEC 

Indikace, zda je údaj 

dynamický 

MET_HODNOTA_S DYNAMICKY 

Datový typ údaje MET_HODNOTA_S DATATYP 

Násobek údaje MET_HODNOTA_S NASOBEK 

Maska  MET_HODNOTA_S MASKA 

Sémantický popis MET_HODNOTA_S Hodnotou atributu je vnořená 

tabulka se sémantickým 

popisem, tj. s atributy Kód a 

hodnota dimenze.  
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Obsah dimenze – DIMENZE_OBSAH 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat hodnot dimenzí s jejich názvy, případně i textovými popisy. Rozlišujeme následující 

3 typy dimenzí, kterými jsou popsány požadované údaje 

- informační prvky (základní ukazatel) – seznam je tvořen všemi informačními prvky s jejich 

kódy, názvy a případně i textovými popisy 

- parametr nad číselníkem – seznam je tvořen položkami příslušného číselníku s jejich kódy, 

názvy a případně i textovými položkami; protože některé položky jsou tzv. součtové (položka 

je svým věcným významem agregací jiných položek), je pro takovou položku uveden také 

seznam příslušných elementárních položek. 

- parametr nad datový typem – seznam je tvořen definovanými intervaly nad datovými typy, 

které jsou použity pro popis údajů. 

Zadáním vstupních parametrů lze zvolit rozsah požadovaných informací. Seznam lze získat pro 

konkrétní dimenzi nebo i více dimenzí, a to i za více metodik.  

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat prvky všech dimenzí  

nebo pouze dimenzí, které se týkají daného subjektu. Předpokládá se, že vykazující subjekt budou 

zajímat pouze informace k dimenzím, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota 

‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které mají být 

informace zaslány. V případě těchto parametrů je optimální zadat hodnoty pro konkrétní metodiku. 

Vstupním parametrem Dimenze lze zadat požadavek informací pro konkrétní dimenzi.  

Ke každému prvku dimenze může existovat textový popis, který podrobněji definuje věcný význam. 

Seznam hodnot dimenzí může obsahovat i tento popis, pokud byla zadána pro vstupní parametr 

Popis hodnota ‘A‘. 

Seznam informačních prvků s jejich názvy a případně definicemi, seznam hodnot parametrů, tj. 

položek číselníků s názvy a případně definicemi nebo seznam intervalů nad datovými typy. Pro 

součtové položky číselníků jsou zasílány i kódy jejich elementárních položek. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

ÍČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Všechny dimenze 

Pouze potřebné dimenze 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období od 

Bez omezení 
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ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

Dimenze Kód dimenze 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétní dimenze  

Bez omezení 

Popis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován textový popis 

Nepožadován textový popis 

Poskytnuté informace 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Kód metodiky HODNOTA_DIMENZE Vazba na metodiku 

Kód dimenze HODNOTA_DIMENZE Vazba na dimenzi 

Kód hodnoty (IP, položky 

číselníku, intervalu DT) 

HODNOTA_DIMENZE ID 

Název hodnoty (IP, položky 

číselníku, intervalu DT) 

HODNOTA_DIMENZE NAZEV 

Příznak nová/změněná HODNOTA_DIMENZE ZMENA 

Popis hodnoty (IP, položky 

číselníku, intervalu DT) 

HODNOTA_DIMENZE POPIS 

Informace o elementárních 

položkách k součtové 

HODNOTA_DIMENZE_ELEM Vazba součtová – elementární 

položka. Hodnotou atributu je 

vnořená tabulka s kódy 

elementárních položek. 
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Dimenze datové oblasti – DATOVA_OBLAST_DIMENZE 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat seznam dimenzí datové oblasti a jejich hodnot. Na rozdíl od celkového seznamu 

použitých dimenzí a hodnot jednotlivých dimenzí (např. celých číselníků), poskytuje tento seznam 

informace o konkrétních dimenzích datové oblasti a konkrétních použitých hodnotách.  

Existují tři typy dimenzí: 

- Informační prvky (základní ukazatel) – seznam je tvořen všemi informačními prvky s jejich 

kódy, názvy a případně i textovými popisy, 

- Parametr nad číselníkem – seznam je tvořen položkami příslušného číselníku s jejich kódy, 

názvy a případně i textovými položkami. Pro tzv. součtové položky je uveden také seznam 

příslušných elementárních položek, 

- Parametr nad datovým typem – seznam je tvořen definovanými intervaly nad datovými typy, 

které jsou použity pro popis údajů. 

Protože je tento výstup využíván pro účel sestavení struktury datové oblasti, obsahuje rovněž 

informace o pořadí prvků dimenze v rámci datové oblasti, osu dimenze a pořadí dimenze v rámci 

osy. 

Rovněž bude poskytována informace, zda je dynamický parametr součástí unikátního klíče a 

případně kterého, v případě existence více unikátních klíčů. 

Uvedené informace lze získat najednou pro všechny datového oblasti celé metodiky, a to i za více 

metodik, nebo naopak i pro konkrétní datovou oblast v konkrétní metodice.  Rozsah informací, které 

se získají jedním provedením dotazu, je dán zadáním vstupních parametrů. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat příslušné informace 

pro všechny datové soubory nebo pouze ty, které se týkají daného subjektu. Předpokládá se, že 

vykazující subjekt budou zajímat pouze informace k datovým souborům, které se jej týkají, a proto 

bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které mají být 

informace zaslány. V případě těchto parametrů je optimální zadat hodnoty pro konkrétní metodiku. 

Při změně metodiky může být účelné získat informace pouze pro nové nebo změněné datové 

soubory. V daném případě je třeba zadat parametr Změna s hodnotou ‘A‘. 

Nejčastěji budou zřejmě informace požadovány pro konkrétní datový soubor nebo dokonce konkrétní 

datovou oblast. V daném případě se zadá hodnota parametr DatovySoubor nebo DatovaOblast. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiOd Datum 

Nevyplnění hodnota 

Platné v období od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

Rozsah ‘VSE‘ Za všechny datové soubory 

Pouze vykazované datové 



Automatizace SDNS – uživatelská dokumentace 

Strana 24 

‘VYKAZOVAT‘ soubory 

Zmena  ‘A‘ 

 

‘N‘ 

Pouze nové a změněné datové 

soubory 

Bez omezení 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

DatovaOblast Kód datové oblasti 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétní datové oblasti 

Bez omezení 

Poskytnuté informace 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Kód metodiky DIMENZE_DO 

HODNOTA_DIMENZE_DO 

Vazba na metodiku 

Kód datové oblasti DIMENZE_DO Vazba na datovou oblast 

Kód dimenze DIMENZE_DO 

 

Vazba na dimenzi 

Typ dimenze DO (konstantní, 

statická, dynamická) 

DIMENZE_DO TYP 

Kód hodnoty HODNOTA_DIMENZE_DO ID  

Osa dimenze (R – řádky, S-

sloupce, K - karty) 

HODNOTA_DIMENZE_DO OSA 

Pořadí dimenze HODNOTA_DIMENZE_DO PORADI 

Hodnota dimenze HODNOTA_DIMENZE_DO HODNOTA 

Pořadí hodnoty dimenze HODNOTA_DIMENZE_DO PORADI_HODNOTA 

Unikátnost HODNOTA_DIMEMZE_DO UNIKATNOST 

IPPovinny HODNOTA_DIMENZE_IP POVINNY 

Indikace součtové hodnoty HODNOTA_DIMENZE_PCI SOUCTOVA 

Datový typ HODNOTA_DIMENZE_DT DATATYP 

Maska HODNOTA_DIMENZE_DT MASKA 

Délka HODNOTA_DIMENZE_DT DELKA 

Počet desetinných míst HODNOTA_DIMENZE_DT DESETINY 

Hodnota dolní meze intervalu HODNOTA_DIMENZE_DT DOLNI_MEZ 

Hodnota horní meze intervalu HODNOTA_DIMENZE_DT HORNI_MEZ 
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Vazba na účetnictví - UCETNICTVI 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat informace o vazbě informačních prvků na účetnictví. Informační prvky mohou mít 

definovánu množinu syntetických účtů, s nimiž souvisí. Vazba na účetnictví může obsahovat i další 

informace (podrobně je vysvětleno v dokumentaci k aplikaci SDNS). V některých případech může být 

účelné využít tuto vazbu k mapování vztahu mezi zdrojovými a vykazovanými daty. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat příslušné informace 

k informačním prvkům všech datových souborů nebo pouze těch, které se týkají daného subjektu. 

Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze informace k datovým souborům, které se 

jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které mají být 

informace zaslány. V případě těchto parametrů je optimální zadat hodnoty pro konkrétní metodiku. 

Někdy může být účelné získat dané informace pouze k informačním prvků konkrétního datového 

souboru. Potom je třeba zadat hodnotu vstupního parametru DatovySoubor. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kóde subjektu je zpravidla IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Za všechny datové soubory 

Pouze za vykazované datové 

soubory 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

Poskytnuté informace 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Kód metodiky VAZBA_IP_NA_UCTY Vazba na metodiku 

Kód informačního prvku VAZBA_IP_NA_UCTY Vazba na informační prvek 

(hodnotu dimenze) 

Kód účtu VAZBA_IP_NA_UCTY UCET 

Typ vazby VAZBA_IP_NA_UCTY TYP_VAZBY 

Operátor VAZBA_IP_NA_UCTY OPERATOR 

Část účtu VAZBA_IP_NA_UCTY CAST 

Indikace výběru účtu VAZBA_IP_NA_UCTY VYBEROVE 
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Informační prvky popis  – INFORMACNI_PRVKY_POPIS 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat vazbu mezi Informačními prvky (primárními) a Sekundárními informačními prvky od 

nich odvozených. 

Sémantický popis údaje ve výstupu DATOVE_SOUBORY_OBSAH vždy obsahuje tzv. primární 

informační prvky. Seznam dimenzí a jejich hodnot ve výstupu DIMENZE_OBSAH může místo 

primárního prvku obsahovat tzv. sekundární informační prvek. Sekundární inf. prvek odpovídá 

primárnímu inf. prvku plus jednomu nebo více parametrů, které doplňují obsahový význam daný 

primárním inf. prvkem. 

Příklad: 

ABD0312 - Hypoteční úvěry, 

     ABD0312_002 - *Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí na bydlení 

 

ABD0312_002= ABD0312(P0021.S_HUNEMB) 

 

Existence sekundárních IP je z důvodů jednotné sady dimenzí v rámci datové oblasti. V případě 

použití ABD0312_002 v datové oblasti je dimenze P0021 vzhledem k datové oblasti skryta. 

 

Výstup DIMENZE_OBSAH obsahuje IP skutečně použité v rámci dané datové oblasti. Výstup 

DATOVE_SOUBORY_OBSAH obsahuje primární IP, protože cílem tohoto výstupu bylo prezentovat 

popisy údajů globálně se všemi dimenzionálními jednotlivými IP. Vztah mezi sekundárními a 

primárními IP je obsahem této služby. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam informačních prvků vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze zaslat seznam pro jednu 

metodiku  nebo seznamy pro více metodik.  

Vstupním parametrem DatovySoubor lze dotaz omezit pouze na jeden konkrétní datový soubor a 

jeho Informační prvky. Implicitně je tento parametr nevyplněn. 

 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Datové soubory platné v období 

od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Platné v období do 

Bez omezení 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 
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Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity/Vazba 

Kód metodiky INFORMACNI_PRVKY_POPIS Vazba na metodiku 

Kód sekundárního IP INFORMACNI_PRVKY_POPIS ID 

Sémantický popis IP INFORMACNI_PRVKY_POPIS vnořená entita 

SEMANTICKY_POPIS 
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Seznam jednovýkazových kontrol  – LOGICKE_KONTROLY_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat seznam jednovýkazových kontrol (JVK) pro: 

- datové soubory platné v určitém období nebo 

- konkrétní zadaný datový soubor 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat kroky kontrol pro 

všechny datové soubory nebo pouze pro datové soubory, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto 

datové soubory má subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze 

datové soubory a logické kontroly, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána implicitně 

hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Zejména při změně metodiky je výhodné zjistit seznam kroků logických kontrol pro nové nebo 

změněné datové soubory. V tomto případě lze použít vstupní parametr Změna s hodnotou ‘A‘, jeho 

implicitní hodnota je však ‘N‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam datových souborů s logickými kontrolami vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze zaslat 

seznam pro jednu metodiku  nebo seznamy pro více metodik.  

Vstupním parametrem DatovySoubor lze dotaz omezit pouze na jeden konkrétní datový soubor a 

jeho kroky JVK. Implicitně je tento parametr nevyplněn. 

Posledním vstupním parametrem je SemantickyPopis. Hodnota tohoto parametru určuje, zda se do 

výstupu zahrne i neuživatelský (sémantický) definiční text kontroly. Implicitně má tento parametr 

hodnotu ‘N‘. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Kroky LK všech datových 

souborů 

Kroky LK pouze pro vykazované 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Datové soubory platné v období 

od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Datové soubory platné v období 

do 

Bez omezení 

Změna ‘A‘ 

‘N‘ 

Pouze nové a změněné datové 

soubory 

Všechny datové soubory 
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DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

SemantickyPopis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován sémantický popis 

kroků 

Nepožadován sémantický popis 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity/Vazba 

Kód metodiky DATOVY_SOUBOR Vazba na metodiku 

Kód datového souboru KROK_KONTROLY Vazba na datový soubor 

Kód kroku logické kontroly KROK_KONTROLY KOD 

Druh kontroly KROK_KONTROLY DRUH 

Název kroku logické kontroly KROK_KONTROLY NAZEV 

Uživatelský text kontroly KROK_KONTROLY OBSAH_UZIVATELSKY 

Sémantický text kontroly KROK_KONTROLY OBSAH_SEMANTICKY 
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Seznam jednovýkazových kontrol  – MVK_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat seznam mezivýkazových kontrol (MVK) pro: 

- datové soubory platné v určitém období nebo 

- konkrétní zadaný datový soubor 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat kroky mezivýkazových 

kontrol pro všechny datové soubory nebo pouze pro datové soubory, které se týkají daného subjektu 

(tzn. tyto datové soubory má subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat 

pouze datové soubory a mezivýkazové kontroly, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána 

implicitně hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Zejména při změně metodiky je výhodné zjistit seznam kroků mezivýkazových kontrol pro nové nebo 

změněné datové soubory. V tomto případě lze použít vstupní parametr Změna s hodnotou ‘A‘, jeho 

implicitní hodnota je však ‘N‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam datových souborů s mezivýkazovými kontrolami vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze 

zaslat seznam pro jednu metodiku  nebo seznamy pro více metodik.  

Vstupním parametrem DatovySoubor lze dotaz omezit pouze na jeden konkrétní datový soubor a 

jeho kroky MVK. Implicitně je tento parametr nevyplněn. 

Posledním vstupním parametrem je SemantickyPopis. Hodnota tohoto parametru určuje, zda se do 

výstupu zahrne i neuživatelský (sémantický) definiční text kontroly. Implicitně má tento parametr 

hodnotu ‘N‘. 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘VYKAZOVAT‘ 

Kroky MVK všech datových 

souborů 

Kroky MVK pouze pro 

vykazované 

ObdobiOd Datum 

Nevyplněná hodnota 

Datové soubory platné v období 

od 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

Nevyplněná hodnota 

Datové soubory platné v období 

do 

Bez omezení 

Změna ‘A‘ Pouze nové a změněné datové 

soubory 

Všechny datové soubory 
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‘N‘ 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

SemantickyPopis ‘A‘ 

‘N‘ 

Požadován sémantický popis 

kroků 

Nepožadován sémantický popis 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity/Vazba 

Kód metodiky DATOVY_SOUBOR Vazba na metodiku 

Kód datového souboru MV_KONTROLA Vazba na datový soubor 

Kód mezivýkazové kontroly MV_KONTROLA ID 

Název mezivýkazové kontroly MV_KONTROLA NAZEV 

Kód mezivýkazové kontroly CLEN_MV_KONTROLY Vazba na mezivýkazovou 

kontrolu 

Kód datového souboru CLEN_MV_KONTROLY Vazba na datový soubor 

Relativní období CLEN_MV_KONTROLY RELOBD 

Kód mezivýkazové kontroly KROK_MV_KONTROLY Vazba na mezivýkazovou 

kontrolu 

Kód kroku kontroly KROK_MV_KONTROLY KOD 

Druh kontroly KROK_MV_KONTROLY DRUH 

Název kroku kontroly KROK_MV_KONTROLY NAZEV 

Uživatelský text kontroly KROK_MV_KONTROLY OBSAH_UZIVATELSKY 

Sémantický text kontroly KROK_MV_KONTROLY OBSAH_SEMANTICKY 
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Seznam výskytů – VYSKYTY_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat jednak vlastní kalendář vykazovacích povinností, ale také průběžně aktualizovat 

informace k jednotlivým výskytům o jejich stavu. 

Subjekt získá informace pouze k vlastním výskytům, což jsou výskyty, které může zaslat. Pokud tedy 

určitý subjekt zastupuje více jiných (např. investiční společnost vykazuje za jednotlivé fondy), může 

získat informace o výskytech všech těchto subjektů.  

Ve vstupním  parametru Subjekt se vyplňuje kód komunikujícího subjektu, který může být někdy 

odlišný od vykazujícího subjektu. 

Vstupními parametry ObdobiOd, ObdobiDo, SubjektV, RozsahV a DatovySoubor se vymezí 

množina výskytů datových souborů. 

   

Služba má variantu pro uživatele s certifikátem veřejné CA místo použití autorizačního kódu 

VYSKYTY_SEZNAM_JH, viz dokumentace: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdn

s_web_services_uzivatelska.pdf 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kód subjektu je zpravidla IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiOd Datum 

 

Nevyplněná hodnota 

Výskyty se stavem_ke_dni od 

daného data 

Bez omezení 

ObdobiDo Datum 

 

Nevyplněná hodnota 

Výskyty se stavem_ke_dni do 

daného data 

Bez omezení 

SubjektV Kód vykazujícího subjektu 

 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního vykazujícího 

subjektu (zpravidla IČO) 

Bez omezení 

RozsahV Kód rozsahu vykazujícího 

subjektu 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního rozsahu 

vykazujícího subjektu (význam 

dle metodiky) 

Bez omezení 

DatovySoubor Kód datového souboru 

Nevyplněná hodnota 

Kód konkrétního datového 

souboru 

Bez omezení 

Poskytnuté informace a jejich použití 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Informace o výskytech DATOVY_SOUBOR_VYSKYT Všechny atributy 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
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Seznam vydání (s informacemi o zpracování) – VYDANI_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat podrobnější informace o zpracování zaslaných dat k výskytu  datového souboru. 

Zda budou tyto informace využívány, závisí na stupni automatizace na straně subjektu. 

Podrobné informace lze získat vždy pro konkrétní výskyt datového souboru, který se specifikuje 

vstupními parametry ObdobiV, SubjektV, RozsahV, DatovySoubor.  

Protože k výskytu datového souboru mohlo být postupně zasláno i více vydání, je možno 

parametrem Rozsah zadat, zda mají být informace zaslány ke všem vydáním (hodnota ‘VSE‘ ) nebo 

pouze k poslednímu zpracovanému (hodnota ‘POSLEDNI‘). 

Výstupem dotazu bude seznam vydání (zpráv), které subjekt zaslal k danému výskytu datového 

souboru, s uvedením výsledku jejich zpracování a seznamem případných chyb. Popis chyb zahrnuje 

seznam chybných kroků kontrol nebo textové popisy chyb zpracování. 

Kromě vydání zaslaných do ČNB  a zde zpracovaných, může k výskytu datového souboru existovat i 

tzv. připravené vydání (význam popsán v dokumentaci k aplikaci SDNS). Pokud existuje, je 

v seznamu vždy uvedeno. 

   

Služba má variantu pro uživatele s certifikátem veřejné CA místo použití autorizačního kódu 

VYDANI_SEZNAM_JH, viz dokumentace: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdn

s_web_services_uzivatelska.pdf  

 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

ObdobiV Datum Stav_ke_dni 

SubjektV Kód subjektu Kód vykazujícího subjektu 

(zpravidla IČO) 

RozsahV Rozsah subjektu Rozsah vykazujícího subjektu 

DatovySoubor Kód datového souboru Kód konkrétního datového 

souboru 

Rozsah ‘VSE‘ 

‘POSLEDNI‘ 

Všechny zprávy k výskytu 

Pouze poslední zpráva 

Popis ‘A‘ Zaslat popis chyb 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
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‘N‘ Nezaslat popis chyb 

 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Informace o vydáních k 

výskytu 

VYSKYT_VYDANI Všechny atributy entity vydání 

Textový popis chyb  VYDANI_DET_ZPRAC Všechny atributy entity 

VYDANI_DET_ZPRAC 

Seznam chybných kroků 

kontroly 

 VYDANI_NKK Všechny atributy entity 

VYDANI_NKK 
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Seznam chybných zpráv – DZ_ERR_SEZNAM 

Popis účelu dotazu 

Účelem je získat podrobnější informace o zpracování zaslaných dat k výskytu datového souboru, 

v případě, že byla zjištěna chyba v hlavičce zprávy a nebylo možné identifikovat výskyt výkazu. Zda 

budou tyto informace využívány, závisí na stupni automatizace na straně subjektu. 

Podrobné informace lze získat vždy pro konkrétní vykazující subjekt, který se specifikuje vstupním 

parametrem SubjektV.  

Volitelným parametrem je datum omezující čas přijetí zprávy –LIMIT a volba popisu POPIS 

Výstupem dotazu je seznam všech chybných zpráv, které subjekt zaslal v daném intervalu, jejich 

název, čas přijetí a popis zjištěných chyb v hlavičce zprávy. 

Služba má variantu pro uživatele s certifikátem veřejné CA místo použití autorizačního kódu 

DZ_ERR_SEZNAM_JH, viz dokumentace: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdn

s_web_services_uzivatelska.pdf 

Vstupní parametry 

Parametr Hodnoty Význam 

Subjekt Kód subjektu Kódem subjektu je zpravidla 

IČO 

AuthKey Autorizační klíč Autorizační klíč komunikujícího 

subjektu 

LIMIT Datum Limitní datum pro výpis 

chybných zpráv 

SubjektV Kód subjektu Kód vykazujícího subjektu 

(zpravidla IČO) 

Popis ‘A‘ 

‘N‘ 

Zaslat popis chyb 

Nezaslat popis chyb 

 

Popis Entita meziskladu Atribut entity 

Název souboru došlé zprávy DOSLA_ZPRAVA_ERR SOUBOR 

Datum přijetí DOSLA_ZPRAVA_ERR PRIJAT 

Aktuální stav zpracování došlé 

zprávy 

DOSLA_ZPRAVA_ERR STAV 

Hlášení ze zpracování došlé 

zprávy 

DOSLA_ZPRAVA_ERR Vnořená entita 

CHYBA_ZPRACOVANI 

 

 

 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
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5. Datový obsah meziskladu 

Popisované datové struktury meziskladu jsou pouze doporučením ze strany ČNB a obsahují pouze 

entity s vazbou na data poskytovaná ČNB. Struktura entit odráží formu jakou je prezentována 

metodika, plán výskytů a informace o zpracování prostřednictvím rozhraní SDNS-WS. Proto i 

navržené entity lze rozdělit do tří skupin: 

 metodické informace, tj.entity: 

o METODIKA, 

o DATOVY_SOUBOR, 

o DATOVA_OBLAST, 

o MET_HODNOTA_S, 

o MET_HODNOTA_D, 

o DIMENZE, 

o HODNOTA_DIMENZE, 

o DIMENZE_DO, 

o HODNOTA_DIMENZE_DO, 

o HODNOTA_DIMENZE_DT, 

o HODNOTA_DIMENZE_IP, 

o HODNOTA_DIMENZE_PCI, 

o HODNOTA_DIMENZE_ELEM, 

o VAZBA_IP_NA_UCTY, 

o KROK_KONTROLY, 

o MV_KONTROLA, 

o CLEN_MV_KONTROLY, 

o KROK_MV_KONTROLY, 

o INFORMACNI_PRVKY_POPIS 

 plán výskytů, tj. entity: 

o DATOVY_SOUBOR_VYSKYT, 

o VYSKYT_VYDANI) 

 informace o zpracování, tj. entity: 

o VYDANI_DET_ZPRAC, 

o VYDANI_NKK, 

o DOSLA_ZPRAVA_ERR 

Pro popis datových struktur jsou použity pojmy ER modelování (entity, atributy, vazby). 

5.1 Vazba entit na metodiku 

Tento odstavec se týká pouze entit ze skupiny metodických informací. Problém vhodné realizace 

vztahu k metodice vzniká s potřebou držet v meziskladu informace k různým metodikám – typický 

případ je: jedna metodika zveřejněná-aktuální, na které probíhá proces vykázání dat, další metodika 

zveřejněná-budoucí, na které probíhají procesy identifikace metodických změn nebo změny 
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mapování. V popisovaném návrhu je tento problém řešen tak, že a) struktura všech entit, kromě entity 

MET_HODNOTA, není závislá na metodice; b) existuje entita METODIKA, která obsahuje všechny 

potřebné metodiky, a všechny ostatní entity mají vazbu do této entity (tj. mají cizí klíč do entity 

METODIKA). Entita MET_HODNOTA, jejíž struktura je závislá na metodice (podmnožina jejích 

atributů obsahuje dimenzionální parametry použité právě v dané metodice), bude v meziskladu 

existovat potencionálně ve více verzích. Konkrétní realizace je záležitostí vykazujícího subjektu. 

 

5.2 Popis entit 

Entita METODIKA 

Definice entity 

Seznam metodik s obdobím jejich platnosti. Metodiky v ČNB jsou členěny do funkčních oblastí 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

ID Kód metodiky CHAR N 

PLAN_OD Počátek platnosti DATE N 

PLAN_DO Konec platnosti DATE N 

FUNKCNI_OBLAST Kód funkční oblasti CHAR N 

 

 

 

Entita DATOVY_SOUBOR 

Definice entity 

Seznam datových souborů. Atribut POPIS není nutný, pokud jej subjekt nebude využívat. Datový 

soubor musí mít jednoznačnou vazbu na metodiku z důvodu vymezení jeho platnosti. 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

ID Kód datového souboru CHAR N 

NAZEV Název datového souboru CHAR N 

VERZE Verze datového souboru CHAR N 

VARIANTA Varianta datového 

souboru 

CHAR N 

ZMENA Indikace nového nebo 

změněného datového 

souboru 

N – nový 

Z - změna 

CHAR Y 

POPIS Textový popis datového 

souboru 

CHAR Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

METODIKA Patří k  metodice 1 N 
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Entita DATOVA_OBLAST 

Definice entity 

Seznam datových oblastí. Atribut POPIS není nutný, pokud jej subjekt nebude využívat. Datová 

oblast musí mít jednoznačnou vazbu na datový soubor a metodiku. 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

ID Kód datové oblasti CHAR N 

NAZEV Název datové oblasti CHAR N 

ZMENA Indikace nové nebo 

změněné datové oblasti 

N – nový 

Z - změna 

CHAR Y 

POPIS Textový popis datové 

oblasti 

 CHAR Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVY_SOUBOR Patří k datovému 

souboru 

1 N 

 

 

 

Entita MET_HODNOTA_S 

Definice entity 

Seznam všech údajů, které se mají vykazovat. Pro každý údaj je definována jeho pozice ve struktuře 

datové oblasti, což je nutné pro správné sestavení souboru s vydáním. 

K údaji je doplněn i sémantický popis daný informačním prvkem a hodnotami parametrů. Pokud by 

subjekt nevyužíval sémantický popis, mohou být atributy IP, P0001 až P9999 vynechány (množina 

atributů P0001 až P9999 je dynamická a závisí na konkrétních použitých dimenzích v konkrétní 

metodice). Fyzická realizace dané entity bude obsahovat sloupce pro konkrétní dimenze (např. 

P0019, P0036 apod.) a je závislá na konkrétní metodice. 

Pro formální správnost jsou nutné atributy DATATYP, MASKA a NASOBEK. 

Z hlediska hodnot se rozlišují údaje na statické – k výskytu údaje existuje jedna hodnota, dynamické 

– k výskytu údaje může existovat více hodnot, které jsou rozlišeny hodnotami dalších parametrů 

(entita MET_HODNOTA_D). 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

IP Kód informačního prvku CHAR N 

P0001 Hodnota parametru 

P0001 

CHAR Y 

……… …….. …….. ….. 

P9999 Hodnota parametru 

P9999 

CHAR Y 

UDAJ Identifikátor údaje NUMBER N 
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ZMĚNA Indikace nového nebo 

změněného (věcná 

nebo formální změna) 

údaje 

N – nový 

Z - změna 

CHAR Y 

RADEK Číslo řádku NUMBER N 

SLOUPEC Číslo sloupce NUMBER N 

DYNAMICKY Identifikace 

dynamického údaje  

A – je dynamický 

N – není dynamický 

CHAR N 

DATATYP Základní datový typ 

N – number 

C – char 

D - date 

CHAR N 

DELKA Celkový počet míst NUMBER N 

DESETINY Počet desetinných míst NUMBER Y 

NASOBEK Násobek hodnoty (10, 

100, 1000 atd.) 

NUMBER  N 

MASKA Formát hodnot údaje 

(určuje délku, počet 

desetinných míst) 

CHAR N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVA_OBLAST Patří do datové oblasti 1 N 

Tento návrh vychází z předpokladu, že v meziskladu bude existovat entita(-y), která bude mít vazbu 

do této (MET_HODNOTA_S) a bude obsahovat hodnoty parametrů Období, Subjekt, Rozsah a 

hodnoty vykazovaných údajů - vzniklých transformací ze zdrojových dat. Konkrétní realizace je 

záležitostí vykazujícího subjektu. 

 

 

 

Entita MET_HODNOTA_D 

Definice entity 

Obsahuje konkrétní existující údaje k údaji dynamickému. Dynamický údaj určuje, kterými parametry 

musí být jemu příslušející údaje popsány. Protože konkrétní úplné údaje (kombinace hodnot 

dynamických parametrů) vznikají až při samotném zpracování (uložení hodnot do meziskladu), jsou 

zde uloženy s příslušnými hodnotami údajů a hodnotami parametrů Období, Subjekt, 

Rozsah_subjektu. 

Fyzická realizace dané entity bude obsahovat sloupce pro konkrétní dimenze (např. P0019, P0036 

apod.) a je závislá na konkrétní metodice. 

Pro jednotlivé výskyty datových souborů může být množina údajů různá. 
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Atribut Popis Základní datový typ Optional 

P0001 Hodnota parametru 

P0001 

CHAR Y 

…….. ………… ……… ……. 

P9999 Hodnota parametru 

P9999 

CHAR Y 

HODNOTA Hodnota údaje CHAR N 

SUBJEKT Hodnota výskytového 

parametru Subjekt 

CHAR N 

OBDOBI Hodnota výskytového 

parametru Stav_ke_dni 

DATE N 

ROZSAH_SUBJEKTU Hodnota výskytového 

parametru 

Rozsah_subjektu 

CHAR N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

MET_HODNOTA_S Patří k údaji 

(dynamickému) 

1 N 

 

 

 

Entita DIMENZE 

Definice entity 

Seznam všech použitých dimenzí (vždy v dané metodice), kterými jsou údaje popsány. Dimenze 

informační prvky se vyskytuje vždy. Dimenze parametrické mohou být různé v jednotlivých 

metodikách. Atribut POPIS není nutný, pokud jej subjekt nebude používat. 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

ID Kód dimenze (parametru, 

nebo fiktivní kód ‘IP‘) 

CHAR N 

NAZEV Název dimenze 

(parametru nebo 

‘Informační prvky‘ 

CHAR N 

POPIS Textový popis parametru 

(možná doplněn 

textovým popisem 

číselníku). Pro 

informační prvky bude 

uvedena definice 

informačních prvků (musí 

se specifikovat). 

CHAR Y 

DYNAMICKA Indikace, zda je dimenze 

použita jako dynamická. 

A –  je dynamická 

N –  není dynamická 

CHAR N 
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Entita HODNOTA_DIMENZE 

Definice entity 

Seznam hodnot dimenzí, tzn. seznam všech informačních prvků (s jejich názvy a popisy), seznam 

položek číselníků (s názvy a popisy), seznam intervalů nad datovými typy ( s názvy a popisy).  

Pokud je některý číselník používán u více parametrů, jsou zde jeho položky uvedeny vícekrát, tzn. 

pro každý parametr, aby nebylo třeba zavádět další entitu Číselník. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

ID Kód položky číselníku, 

informačního prvku nebo 

intervalu nad DT 

CHAR N 

NAZEV Název položky číselníku, 

informačního prvku nebo 

intervalu nad DT 

CHAR N 

ZMENA Indikace, zda je hodnota 

nová nebo změněná 

N – nový 

Z - změna 

CHAR Y 

POPIS Textový popis položky 

číselníku, informačního 

prvku nebo intervalu nad 

datovým typem. 

CHAR Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DIMENZE Patří k dimenzi 1 N 

 

 

 

Entita DIMENZE_DO 

Definice entity 

Seznam dimenzí konkrétní datové oblasti v konkrétní metodice. Atribut TYP určuje, zda je dimenze 

konstantní, statická nebo dynamická. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

TYP Typ dimenze (konstantní, 

výčtová statická, 

dynamická) 

Položka - konstantní 

Výčet – výčtová statická 

Několik - dynamická 

CHAR N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DIMENZE Je dimenzí 1 N 
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DATOVA_OBLAST Patří k datové oblasti 1 N 

 

 

 

Entita HODNOTA_DIMENZE_DO (superentita) 

Definice entity 

Hodnoty jednotlivých dimenzí datových oblastí. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

ID Kód hodnoty CHAR N 

OSA Osa dimenze (R – řádky, 

S - sloupce, K - karty) 

CHAR Y 

PORADI Pořadí dimenze NUMBER Y 

HODNOTA Hodnota dimenze CHAR Y 

PORADI_HODNOTA Pořadí hodnoty dimenze NUMBER Y 

UNIKATNOST Určení, zda je tato 

dimenze DO součástí  

unikátního klíče 

parametrů v DO 

(dimenze musí být 

parametrická, ne IP – pro 

dimenzi typu IP se atribut 

nevyplňuje) 

CHAR Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DIMENZE_DO Patří k dimenzi datové 

oblasti 

1 N 

HODNOTA_DIMENZE Je hodnotou dimenze 1 N 

 

 

 

Entita HODNOTA_DIMENZE_DT (subentita HODNOTA_DIMENZE_DO) 

Definice entity 

Je subentitou HODNOTA_DIMENZE_DO. Určuje typ hodnoty dimenze – interval nad datovým 

typem. Má vlastní atributy. Vazby jsou dány superentitou. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

DATATYP Základní datový typ 

N – number 

C – char 

D - date 

CHAR N 

MASKA Formát hodnoty CHAR N 

DELKA Celkový počet míst NUMBER N 
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DESETINY Počet desetinných míst NUMBER Y 

DOLNI_MEZ Hodnota dolní meze CHAR Y 

HORNI_MEZ Hodnota horní meze CHAR Y 

 

 

 

Entita HODNOTA_DIMENZE_IP (subentita HODNOTA_DIMENZE_DO) 

Definice entity 

Je subentitou HODNOTA_DIMENZE_DO. Určuje pouze typ hodnoty dimenze – informační prvek. 

Vazby jsou dány superentitou. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

POVINNY Informační prvek povinný 

v DO? (A/N) 

CHAR N 

 

 

 

Entita HODNOTA_DIMENZE_PCI (subentita HODNOTA_DIMENZE_DO) 

Definice entity 

Je subentitou HODNOTA_DIMENZE_DO. Určuje typ hodnoty dimenze – položka číselníku. Má 

vlastní atribut určující, zda je položka součtová. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

SOUCTOVA Indikuje, zda je položka 

součtová. 

A – je součtová 

N – není součtová 

CHAR N 

 

 

 

Entita VAZBA_IP_NA_UCTY 

Definice entity 

Popisuje vazbu informačního prvku na účtovou osnovu. Pro každý IP, který má vazbu na účtovou 

osnovu, je uvedena množina syntetických účtů s dalšími informacemi. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

UCET Kód účtu CHAR N 

TYP_VAZBY Typ vazby (kreditní 

zůstatek, debetní 

zůstatek atd.) 

DO, DZ, KDO, KO 

KZ, VDO, VDZ, VKO 

CHAR N 
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VKZ, VO 

OPERATOR Přičíst/Odečíst 

M – mínus 

Nevyplněno – přičíst 

CHAR Y 

CAST Rozlišení – celý 

syntetický účet, nebo 

část účtu 

C – celý účet 

A – analytika 

Nevyplněno – celý účet 

CHAR N 

VYBEROVE Určuje, zda je na zvážení 

subjektu, zda vybrat 

daný účet. 

V – Výběrově 

Nevyplněno (povinnost 

zahrnout daný účet do 

hodnoty údaje) 

CHAR Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

HODNOTA_DIMENZE Patří k informačnímu 

prvku 

1 N 

Význam hodnot kódů v atributy TYP_VAZBY: DZ (DB zůstatek), KZ (KR zůstatek), VZ (Výsledný 

zůstatek), VDZ (Výsledný DB zůstatek), VKZ (Výsledný KR zůstatek), DO (DB obrat), KO (KR obrat), 

VO (Výsledný obrat), VDO (Výsledný DB obrat), VKO (Výsledný KR obrat), KDO (Obrat KR nebo DB).  

 

 

 

Entita HODNOTA_DIMENZE_ELEM 

Definice entity 

Seznam elementárních položek k součtové položce číselníku.  

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

HODNOTA_DIMENZE Součtová položka 1 N 

HODNOTA_DIMENZE Elementární položka 1 N 

 

 

 

Entita KROK_KONTROLY 

Definice entity 

Seznam kroků logických kontrol. Krok kontroly musí mít jednoznačnou vazbu na datový soubor kvůli 

své příslušnosti. 

Atribut Popis Základní 

datový typ 

Optional 
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ID Kód kroku LK CHAR N 

NAZEV Název kroku LK CHAR N 

DRUH Druh kroku LK 

(Opravit 

Informativní 

Prověřit 

Lokálně opravit) 

CHAR N 

OBSAH_UZIVATELSKY Definiční text kroku LK 

v uživatelské formě 

CHAR/CDATA N 

OBSAH_SEMANTICKY Definiční text kroku LK 

v sémantické formě 

CHAR/CDATA Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVY_SOUBOR Patří k datovému souboru 1 N 

 

 

 

Entita MV_KONTROLA 

Definice entity 

Seznam mezivýkazových kontrol. Mezivýkazová kontrola musí mít jednoznačnou vazbu na datový 

soubor kvůli své příslušnosti. 

Atribut Popis Základní 

datový typ 

Optional 

ID Kód mezivýkazové kontroly CHAR N 

NAZEV Název mezivýkazové kontroly CHAR N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVY_SOUBOR Patří k datovému souboru 1 N 

 

 

 

Entita CLEN_MV_KONTROLY 

Definice entity 

Seznam členů (datových souborů) jako účastníků mezivýkazových kontrol. Člen mezivýkazové 

kontroly musí mít jednoznačnou vazbu na mezivýkazovou kontrolu a datový soubor. 

Atribut Popis Základní 

datový typ 

Optional 

RELOBD Relativní období NUMBER N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

MV_KONTROLA Patří k mezivýkazové kontrole 1 N 

DATOVY_SOUBOR Datový soubor je členem 1 N 
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MVK 

 

 

 

Entita KROK_MV_KONTROLY 

Definice entity 

Seznam kroků mezivýkazových kontrol. Krok kontroly musí mít jednoznačnou vazbu na 

mezivýkazovou kontrolu kvůli své příslušnosti. 

Atribut Popis Základní 

datový typ 

Optional 

KOD Kód kroku MVK CHAR N 

NAZEV Název kroku MVK CHAR N 

DRUH Druh kroku MVK 

(Opravit 

Informativní 

Prověřit) 

CHAR N 

OBSAH_UZIVATELSKY Definiční text kroku MVK 

v uživatelské formě 

CHAR/CDATA N 

OBSAH_SEMANTICKY Definiční text kroku MVK 

v sémantické formě 

CHAR/CDATA Y 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

MV_KONTROLA Patří k mezivýkazové kontrole 1 N 

 

 

 

Entita INFORMACNI_PRVKY_POPIS 

Definice entity 

Seznam sekundárních informačních prvků a jejich sémantického popisu. Sémantický popis 

sekundárního informačního prvku je vnořená entita (vazební). Každý záznam je vazbou na entitu 

HODNOTA_DIMENZE, první záznam vždy vztahuje k dimenzi IP (Informační prvky) – určuje vazbu 

na  primární informační prvek pro daný sekundární. Sekundární informační prvek musí mít 

jednoznačnou vazbu na metodiku. 

Atribut Popis Základní datový typ Optional 

ID Kód sekundárního 

informačního prvku 

CHAR N 

Vnořená entita 

SEMANTICKY_POPIS 

  N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

HODNOTA_DIMENZE Prvek sémantického 

popisu je hodnotou 

dimenze 

M N 
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Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

METODIKA Patří k  metodice 1 N 

 

 

 

Entita DATOVY_SOUBOR_VYSKYT 

Definice entity 

Seznam výskytů datových souborů se všemi důležitými provozními informacemi k výskytu. Pokud 

jsou k danému výskytu datového souboru vygenerovány výskyty mezivýkazových kontrol, jsou 

popsány vnořenou entitou VyskytMVK. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

SUBJEKT Kód subjektu CHAR N 

OBDOBI Období (den), za který 

jsou hodnoty 

požadovány 

DATE N 

ROZSAH_SUBJEKTU Rozsah subjektu CHAR N 

STAV_KOD Stav vydání vyjádřený 

numerickým kódem 

Hodnoty dle aplikace 

SDNS 

NUMBER N 

STAV Stav 

Plánovaný 

Platný 

Urgovaný 

K opravě 

K potvrzení 

Uzavřený 

CHAR N 

PLAN_DO Požadovaný termín 

dodání 

DATE N 

TERMIN Aktuální požadovaný 

termín (např. v případě 

potřeby opravy) 

DATE Y 

TESTOVACI Rozlišení ostrý/testovací 

výskyt 

Test (testovací) 

Nevyplněno (ostrý) 

CHAR N 

Vnořená entita 

VyskytMVK 

  Y 

Atribut Popis Datový typ Optional 

ID Kód mezivýkazové 

kontroly 

CHAR N 
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STAV Stav kontroly CHAR N 

    

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVY_SOUBOR Patří k datovému 

souboru 

1 N 

 

 

 

Entita VYSKYT_VYDANI 

Definice entity 

Seznam vydání k výskytu datového souboru. Obsahuje všechna zaslaná vydání (včetně zpráv typu 

storno a potvrzení). V seznamu bude i tzv. připravené vydání. 

Rozsah poskytnutých informací je sjednocen s aplikací SDNS. 

Zprávy ze zpracování vydání jsou popsány entitou VYDANI_DET_ZPRAC. 

Chyby zpracování kontrol jsou popsány entitou VYDANI_NKK. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

SOUBOR Název zaslaného CHAR N 

CISLO Evidenční číslo vydání NUMBER N 

DATUM_PRIJMU Datum příjmu 

standardního vydání 

/vytvoření připraveného 

vydání 

DATE N 

STAV_KOD Stav vydání vyjádřený 

numerickým kódem 

Hodnoty dle aplikace 

SDNS 

NUMBER N 

STAV Stav vydání  

Hodnoty dle aplikace 

SDNS 

CHAR N 

STAV_OD Datum a čas změny 

stavu standardního 

vydání nebo datum a 

čas poslední změny dat 

připraveného vydání 

DATE N 

DRUH Rozlišení standardních 

vydání a připraveného 

vydání 

Odeslané 

Připravené 

CHAR N 
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Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

DATOVY_SOUBOR_VYSKYT Patří k výskytu 

datového souboru 

1 N 

 

 

 

Entita VYDANI_DET_ZPRAC 

Definice entity 

Seznam zpráv ze zpracování vydání.  Pokud k dané zprávě existuje detailní popis chyby, je popsán 

vnořenou entitou DetailChyby. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

KOD Kód chyby CHAR N 

MSG Chybové hlášení CHAR N 

Vnořená entita DetailChyby   Y 

Atribut Popis Datový typ Optional 

PORADI Pořadí detailního popisu 

chyby 

CHAR N 

MSG Chybové hlášení CHAR N 

Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

VYSKYT_VYDANI Chyby zpracování 

výskytu 

1 N 

 

 

 

Entita VYDANI_NKK 

Definice entity 

Seznam neúspěšných kroků  kontrol při zpracování vydání (tj. kroků logických kontrol i kroků 

mezivýkazových kontrol). Pokud k danému chybnému kroku existuje podrobný popis chyby, je 

popsán vnořenou entitou DetailChyby. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

DRUH Druh kroku MVK CHAR N 

KOD Kód chyby CHAR N 

MSG Chybové hlášení CHAR N 

Vnořená entita DetailChyby   Y 

Atribut Popis Datový typ Optional 

PORADI Pořadí detailního popisu 

chyby 

CHAR N 

MSG Chybové hlášení CHAR N 
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Vazba na entitu Vazební vztah Kardinalita Optional 

VYSKYT_VYDANI Neúspěšné kroky 

kontroly ve zpracování 

výskytu 

1 N 

 

 

 

Entita DOSLA_ZPRAVA_ERR 

Definice entity 

Seznam došlých zpráv s chybou v hlavičce zprávy. K takové zprávě nelze přiřadit výskyt výkazu. 

Atribut Popis Datový typ Optional 

SOUBOR Název souboru došlé 

zprávy 

CHAR N 

PRIJAT Datum přijetí CHAR N 

STAV Stav zprávy – může 

nabývat hodnot: 

„Syntaktická chyba 

v hlavičce“ / „Logická 

chyba v hlavičce“ 

CHAR N 

Vnořená entita 

CHYBA_ZPRACOVANI 

  Y 

Atribut Popis Datový typ Optional 

KOD Kód chyby – může 

nabývat hodnot: „Chyba 

pro vykazující subjekt“ / 

„Upozornění pro 

vykazující subjekt“ 

CHAR N 

MSG Chybové hlášení CHAR N 
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6. Příklady dotazů 

V této kapitole je uvedeno několik příkladů zadání a výstupů dotazů. Příklady jsou rozděleny do kapitol 

dle typů dotazů. V každém příkladu je nejdříve uvedeno zadání dotazu doplněného stručným 

komentářem. Dále je uveden výstup dotazu opět doplněný komentářem. 

6.1 METODIKY_SEZNAM 

Zadání dotazu 

Cílem dotazu v tomto příkladu je získat seznam metodik, které se týkají subjektu 9999 (kód fiktivního 

testovacího subjektu), které jsou platné v období od 1.1.2004. Vstupní parametr Rozsah má zadánu 

hodnotu ‘VYKAZOVAT‘, parametr ObdobiOd má zadánu hodnotu 1.1.2004 a parametr ObdobiDo není 

vyplněn. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

  <TypDotazu>METODIKY_SEZNAM</TypDotazu>  

  <Popis> Účelem je získat seznam zveřejněných metodik s obdobím jejich platnosti. Poskytuje 

především informaci, odkdy platí nová metodika. Metodiky jsou v ČNB členěny do funkčních oblastí 

(každá metodika patří do jedné funkční oblasti). 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat všechny metodiky nebo 

pouze metodiky týkající se daného subjektu. Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat 

pouze metodiky, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik. Dle 

zadaného období bude seznam obsahovat metodiky, které souvisí se zadaným 

obdobím. </Popis>  

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

  <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>9999</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

  <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>*****</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

  <Popis>Vybrat všechny metodiky, nebo jen ty které se týkají 

daného subjektu</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" 

Jmeno="Vykazovane" />  

  </SeznamHodnot> 

  <HodnotaPar>VYKAZOVAT</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat metodiky platné v období od</Popis>  

  <HodnotaPar>01.01.2004</HodnotaPar>  

</Parametr> 
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<Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat metodiky platné v období do</Popis>  

  <HodnotaPar />  

</Parametr> 

  </DefiniceDotazu> 

     

 

Výstup dotazu 

V úvodu  výstupu dotazu jsou uvedeny hodnoty vstupních parametrů, dále následuje seznam metodik. 

Protože subjekt 9999 je testovací subjekt, je zahrnut do funkční oblastí Fondy/OFI i Portf. investice. 

Seznam zahrnuje všechny metodiky platné v období do 1.1.2004. V případě funkční oblasti Fondy/OFI 

existuje metodika, jejíž platnost začíná právě 1.1.2004, v případě funkční oblasti Portf. investice 

obsahuje seznam 2 metodiky, které platí v období od 1.1.2004(první metodika platí do 9.1.2004, druhá 

platí od 10.1.2004). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

<Dotaz> 

  <DotazTyp>METODIKY_SEZNAM</DotazTyp>  

  <DotazParametr Hodnota="*****" Jmeno="AuthKey" />  

  <DotazParametr Hodnota="01.01.2004" Jmeno="ObdobiOd" />  

  <DotazParametr Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Rozsah" />  

  <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt" />  

</Dotaz> 

 <MetodikySeznam> 

<Metodika> 

  <Kod>FOFI20040101.01</Kod>  

  <KodFO>Fondy/OFI</KodFO>  

  <PlanOd>01.01.2004</PlanOd>  

  <PlanDo>01.01.4000</PlanDo>  

</Metodika> 

<Metodika> 

  <Kod>PFI20030101.01</Kod>  

  <KodFO>Portf. investice</KodFO>  

  <PlanOd>01.01.2003</PlanOd>  

  <PlanDo>09.01.2004</PlanDo>  

</Metodika> 

<Metodika> 

  <Kod>PFI20040110.01</Kod>  

  <KodFO>Portf. investice</KodFO>  

  <PlanOd>10.01.2004</PlanOd>  

  <PlanDo>01.01.4000</PlanDo>  

</Metodika> 

 </MetodikySeznam> 

<ErrorLog> 

  <Status>SUCCESS</Status>  

  <ErrorCode />  

  <ErrorText />  

</ErrorLog> 

  </EwiWSResult> 
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6.2 DATOVE_SOUBORY_SEZNAM 

Zadání dotazu 

Cílem dotazu v tomto příkladu je získat seznam datových souborů, které se týkají subjektu 9999 (kód 

fiktivního testovacího subjektu), které jsou v metodikách platných v období od 1.1.2004. Vstupní 

parametr Rozsah má zadánu hodnotu ‘VYKAZOVAT‘, parametr ObdobiOd má zadánu hodnotu 

1.1.2004 a parametr ObdobiDo není vyplněn. Parametr Změna má hodnotu ‘N‘, proto bude seznam 

obsahovat všechny datové soubory, nikoliv pouze nové nebo změněné. Parametr Popis má hodnotu 

‘N‘, proto nebude seznam obsahovat textové definice datových souborů. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

  <TypDotazu>DATOVE_SOUBORY_SEZNAM</TypDotazu>  

 <Popis> Účelem je získat seznam datových souborů (výkazů) platných v určitém období. Seznam 

datových souborů je zpravidla první informací, kterou potřebuje vykazující subjekt k metodice znát. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat všechny datové 

soubory nebo pouze datové soubory, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto datové soubory má 

subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze datové soubory, které se 

jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Zejména při změně metodiky je výhodné zjistit seznam nových nebo změněných datových souborů. 

V tomto případě lze použít vstupní parametr Změna  s hodnotou ‘A‘.  

Vstupními parametry Obdobiod a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které má být 

seznam datových souborů vytvořen. Dle hodnot těchto parametrů lze zaslat seznam pro jednu 

metodiku  nebo seznamy pro více metodik.  

Ke každému datovému souboru existuje textový popis se stručnou charakteristikou daného 

datového souboru. Seznam datových souborů může obsahovat i tento popis jednotlivých 

datových souborů, pokud byla zadána pro vstupní parametr Popis hodnota ‘A‘. </Popis>  

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

  <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>9999</HodnotaPar>  

  </Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

  <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>*****</HodnotaPar>  

</Parametr> 

  <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

  <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen ty které se 

týkají daného subjektu</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" 

Jmeno="Vykazovane" />  

  </SeznamHodnot> 

  <HodnotaPar>VYKAZOVAT</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Zmena" Povinny="A"> 

  <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen nové a 

změněné</Popis>  
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<SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne" />  

</SeznamHodnot> 

  <HodnotaPar>N</HodnotaPar>  

   </Parametr> 

<Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat datové soubory platné v období od</Popis>  

  <HodnotaPar>01.01.2004</HodnotaPar>  

 </Parametr> 

 <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat datové soubory platné v období do</Popis>  

  <HodnotaPar />  

 </Parametr> 

 <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Popis" Povinny="A"> 

  <Popis>Poskytnout textový popis datových souborů</Popis>  

<SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne" />  

  </SeznamHodnot> 

  <HodnotaPar>N</HodnotaPar>  

 </Parametr> 

  </DefiniceDotazu> 

 

Výstup dotazu 

V úvodu  výstupu dotazu jsou uvedeny hodnoty vstupních parametrů, dále následují seznamy 

datových souborů pro jednotlivé metodiky.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

<Dotaz> 

  <DotazTyp>DATOVE_SOUBORY_SEZNAM</DotazTyp>  

  <DotazParametr Hodnota="N" Jmeno="Popis" />  

  <DotazParametr Hodnota="*****" Jmeno="AuthKey" />  

  <DotazParametr Hodnota="01.01.2004" Jmeno="ObdobiOd" />  

  <DotazParametr Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Rozsah" />  

  <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt" />  

  <DotazParametr Hodnota="N" Jmeno="Zmena" />  

</Dotaz> 

<DatoveSouborySeznam> 

<Metodika> 

  <Kod>FOFI20040101.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>RISIFI10</Kod>  

  <Nazev>Čtvrtletní sektorová bilance aktiv a pasiv</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta> 



Automatizace SDNS – uživatelská dokumentace 

Strana 55 

  <Popis />  

  <IndZmeny>Z</IndZmeny>  

  </DatovySoubor> 

<Metodika> 

  <Kod>FOFI20040101.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>RISIFI13</Kod>  

  <Nazev>Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle 

zemí</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta>  

  <Popis />  

  <IndZmeny>Z</IndZmeny>  

  </DatovySoubor> 

<Metodika> 

  <Kod>FOFI20040101.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>RISIFI14</Kod>  

  <Nazev>Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle 

měn</Nazev>  

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta> 

  <Popis />  

  <IndZmeny>Z</IndZmeny>  

</DatovySoubor> 

<Metodika> 

  <Kod>PFI20030101.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>JIPIFE11</Kod>  

  <Nazev>Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských 

cenných papírů</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta>  

  <Popis />  

  <IndZmeny>N</IndZmeny>  

</DatovySoubor> 

<Metodika> 

  <Kod>PFI20030101.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>JISIFE11</Kod>  

  <Nazev>Tuzemské cenné papíry v držení 

nerezidentů</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta>  

  <Popis />  

  <IndZmeny>N</IndZmeny>  

  </DatovySoubor> 
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<Metodika> 

  <Kod>PFI20040110.01</Kod>  

</Metodika> 

<DatovySoubor> 

  <Kod>JIPIFE11</Kod>  

  <Nazev>Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských 

cenných papírů</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta>  

  <Popis />  

  <IndZmeny>Z</IndZmeny>  

</DatovySoubor> 

<Metodika> 

  <Kod>PFI20040110.01</Kod>  

</Metodika> 

    <DatovySoubor> 

  <Kod>JISIFE11</Kod>  

  <Nazev>Měsíční výkaz o cenných papírech klientů</Nazev> 

   <Verze>01</Verze> 

   <Varianta>00</Varianta>  

  <Popis />  

  <IndZmeny>Z</IndZmeny>  

  </DatovySoubor> 

 </DatoveSouborySeznam> 

- <ErrorLog> 

  <Status>SUCCESS</Status>  

  <ErrorCode />  

  <ErrorText />  

  </ErrorLog> 

  </EwiWSResult> 

 

6.3 DATOVE_SOUBORY_OBSAH 

Zadání dotazu 

Cílem dotazu v tomto příkladu je získat popis obsahu datové souboru RISIFE14 v metodice platné 

v období od 1.1.2004. K popisu obsahu není požadován sémantický popis jednotlivých údajů, proto 

má parametr SemanticyPopis hodnotu ‘N. Není požadován ani textový popis datových oblastí, proto 

má parametr Popis hodnotu ‘N‘.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

 <DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

  <TypDotazu>DATOVE_SOUBORY_OBSAH</TypDotazu>  

  <Popis> Tento dotaz je velmi důležitý, protože poskytuje nutné informace o obsahu datového 

souboru, kterými jsou: 

- seznam datových oblastí (tabulek), do kterých je datový soubor rozdělen 

- seznam údajů datového souboru s vazbou na jeho pozici v konkrétní datové oblasti (datová 

oblast, řádek, sloupec) 

- tzv. sémantický popis údajů, tj. popis údaje prostřednictvím dimenzí a jejich hodnot 
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- další informace - např. maska požadovaného formátu; násobek vykazovaných hodnot (např. 

jednotky, tisíce, miliony) ad. 

Vstupními parametry lze zvolit rozsah poskytnutých informací. Minimální jednotkou je jeden konkrétní 

datový soubor v konkrétní metodice. Přestože lze najednou získat informace pro všechny datové 

soubory a to i za více metodik, je vzhledem k velkému množství informací (zejména v případě větších 

datových souborů) optimální zadávat dotazy právě pro konkrétní datový soubor. 

Vstupním parametrem Rozsah lze zvolit, zda má výsledný seznam obsahovat informace všech 

datových souborů nebo pouze k datovým souborům, které se týkají daného subjektu (tzn. tyto datové 

soubory má subjekt zasílat). Předpokládá se, že vykazující subjekt budou zajímat pouze informace k 

datovým souborům, které se jej týkají, a proto bude v dotazu zadána hodnota ‘VYKAZOVAT‘. 

Vstupními parametry ObdobiOd a ObdobiDo se vymezí období platnosti metodik, pro které mají být 

informace zaslány. V případě těchto parametrů je optimální zadat hodnoty pro konkrétní metodiku. 

Při změně metodiky může být účelné získat informace pouze k novým nebo změněným datovým 

souborům. V tomto případě se zadá pro parametr Změna hodnota ‘A‘. 

Vstupním parametrem DatovySoubor lze zadat požadavek informací pro konkrétní datový soubor.  

Protože sémantický popis údajů nemusí vykazující subjekty někdy využívat, je zasílání této informace 

volitelné. Pokud je sémantický popis požadován, musí být vstupní parametr SemantickyPopis zadán 

s hodnotou  ‘A‘. 

Ke každému datové oblasti existuje textový popis se stručnou charakteristikou dané 

datové oblasti. Seznam dimenzí může obsahovat i tento popis jednotlivých dimenzí, 

pokud byla zadána pro vstupní parametr Popis hodnota ‘A‘. </Popis>  

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

  <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>9999</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

  <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis>  

  <HodnotaPar>*****</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

  <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen ty které se 

týkají daného subjektu</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" 

Jmeno="Vykazovane" />  

 </SeznamHodnot> 

 <HodnotaPar>VYKAZOVAT</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat datové soubory platné v období od</Popis>  

  <HodnotaPar>01.01.2004</HodnotaPar>  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Vybrat datové soubory platné v období do</Popis>  

  <HodnotaPar />  

</Parametr> 

<Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Zmena" Povinny="A"> 
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  <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen nové a 

změněné</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne" />  

 </SeznamHodnot> 

 <HodnotaPar>N</HodnotaPar>  

  </Parametr> 

 <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovySoubor" 

Povinny="N"> 

  <Popis>Kód konkrétního datového souboru</Popis>  

  <HodnotaPar>RISIFI14</HodnotaPar>  

 </Parametr> 

 <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="SemantickyPopis" 

Povinny="A"> 

  <Popis>Poskytnout sémantický popis údajů</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne" />  

 </SeznamHodnot> 

 <HodnotaPar>N</HodnotaPar>  

</Parametr> 

   <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Popis" Povinny="A"> 

 <Popis>Poskytnout textový popis datových oblastí</Popis>  

 <SeznamHodnot> 

  <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano" />  

  <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne" />  

 </SeznamHodnot> 

 <HodnotaPar>N</HodnotaPar>  

</Parametr> 

  </DefiniceDotazu> 

 

Výstup dotazu 

V úvodu  výstupu dotazu jsou uvedeny hodnoty vstupních parametrů, dále následuje popis struktury 

datového souboru. 

Výstup je uveden v samostatné příloze, viz. seznam v kapitole 8. 

V příloze 9 jsou doplněny nové příklady pro dotaz DATOVE_SOUBORY_OBSAH, s doplněným tagem 

<DynParametr>, který je alternativou k tagu <Udaj>.  
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7. Příklad vydání v XML formátu 

Základním cílem automatizace je sestavování vydání k výskytům datových souborů v předepsaném 

formátu XML. 

V této kapitole příklad vydání výskytu datového souboru a popis významu jednotlivých elementů. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 

<VYDANI xmlns="http://www.ewi.vydani" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.ewi.vydani vydani.xsd"> 

<IDENTIFIKACE-ZPRAVY> 

        <NAZEV-DOKUMENTU KOD="Připravené-vydání-výskytu-výkazu"/> 

        <METODIKA>FOFI20040101.01</METODIKA> 

        <FUNKCE-ZPRAVY KOD="Testovací"/> 

        <DATUM>20040214</DATUM> 

</IDENTIFIKACE-ZPRAVY> 

<IDENTIFIKACE-VYKAZU> 

        <DATOVY-SOUBOR>RISIFI14.02.00</DATOVY-SOUBOR> 

        <VYSKYT> 

            <SUBJEKT>9999</SUBJEKT> 

            <ROZSAH-SUBJEKTU>S_BCPZB</ROZSAH-SUBJEKTU> 

            <STAV-KE-DNI>20040131</STAV-KE-DNI> 

        </VYSKYT> 

 </IDENTIFIKACE-VYKAZU> 

 <DATA> 

        <DATOVA-OBLAST KOD="RIS14_01"> 

            <RADEK PORADI="1"> 

                <SLOUPEC PORADI="1">565</SLOUPEC> 

    <SLOUPEC PORADI="2">565</SLOUPEC> 

         <SLOUPEC PORADI="3">0</SLOUPEC> 

            </RADEK> 

            <RADEK PORADI="2"> 

                <SLOUPEC PORADI="1">76688</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="2">76683</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="3">0</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="4">5</SLOUPEC> 

            </RADEK> 

            <RADEK PORADI="3"> 

                <SLOUPEC PORADI="1">8098</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="2">8093</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="3">0</SLOUPEC> 

                <SLOUPEC PORADI="4">5</SLOUPEC> 

            </RADEK> 

         …………………….. 

         …………………….. 

        </DATOVA-OBLAST KOD> 

</DATA> 

</VYDANI> 

 

Element <VYDANI> je kořenovým elementem a tvoří obálku zprávy. Vlastní zpráva je věcně členěna 

do třech částí – elementy <IDENTIFIKACE-ZPRAVY>, <IDENTIFIKACE-VYKAZU> a <DATA>.  

 

Element <IDENTIFIKACE-ZPRAVY> obsahuje atributy zprávy a skládá se z následujících elementů. 

 

<NAZEV-DOKUMENTU> - identifikuje typ zprávy (musí být vyplněna předepsaná hodnota). 
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 <METODIKA> - obsahuje kód metodiky, dle které jsou data zasílána 

 <FUNKCE-ZPRAVY> - obsahuje rozlišení, zda je zpráva ostrá nebo testovací. 

 <DATUM> - obsahuje datum vytvoření zprávy 

 

Element <IDENTIFIKACE-VYKAZU> obsahuje informace identifikující výskyt datového souboru, ke 

kterému je zpráva zasílána. Skládá se z následujících elementů. 

 

<DATOVY-SOUBOR> - obsahuje kód datového souboru  včetně verze a varianty (předepsaný tvar je 

nutno dodržet) 

<VYSKYT> - obsahuje 3 elementy identifikující výskyt 

            <SUBJEKT> - kód vykazujícího subjektu 

            <ROZSAH-SUBJEKTU> - kód rozsahu vykazujícího subjektu (předepsán metodikou) 

            <STAV-KE-DNI> - datum, ke kterému se vykázané hodnoty vztahují (předepsán metodikou) 

         

 

 

Element <DATA> obsahuje vlastní vykazované hodnoty. Struktura každého datového souboru je 

členěna do datových oblastí, řádků a sloupců. V této struktuře jsou data také vykazována (dle 

metodiky). 
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8. Přílohy 
WSDL definice webservices – EwiQueryWS.zip 

XML schema pro parametrický soubor dotazu SDNS-WS – ews-par.zip 

XML schema pro výsledek dotazu SDNS-WS - ews-result.zip 

XML schema pro tzv. připravené vydání odesílané prostřednictvím SDNS - vydani.zip 

 

Uvedené přílohy jsou k disposici v dokumentech: 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf 

http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/sestaveni_XML_souboru_pro_SDN

S_200810.pdf 

 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/EwiQueryWS.zip
http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/ews-par.zip
http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/ews-result.zip
http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/vydani.zip
http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/download/sdns_web_services_uzivatelska.pdf
http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/sestaveni_XML_souboru_pro_SDNS_200810.pdf
http://www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/sestaveni_XML_souboru_pro_SDNS_200810.pdf
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9.  Příklady aktualizovaných a nových dotazů 

1. DATOVE_SOUBORY_OBSAH – výkaz DOPOS36 

a) parametry (v parametrech nedošlo ke změně) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- $Revision:   1.2  $ --> 

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

    <TypDotazu>DATOVE_SOUBORY_OBSAH</TypDotazu> 

    <Popis>         Parametrický soubor dotazu: Obsah datového souboru. 

        Účelem je získat všechny nutné informace o obsahu datového 

        souboru, což je seznam datových oblastí,         údaje datových 

        oblastí - sémantický popis a pozice ve struktuře. 

        Subjekt může požadovat všechny datové soubory, nebo pouze ty, 

        které se jej týkají. Dále bude možno         požadovat obsah 

        pouze nových a změněných datových souborů.         Subjekt si 

        může zvolit, zda má být poskytnut sémantický popis údajů. 

        Subjekt si může zvolit, zda mají byt poskytnuty textové definice 

        datových oblastí.     </Popis> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

        <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>9999</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

        <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>*****</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen ty které se 

            týkají daného subjektu</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Vykazovane"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové soubory platné v období od </Popis> 

        <HodnotaPar>01.01.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové soubory platné v období do </Popis> 

        <HodnotaPar>31.12.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Zmena" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen nové a změněné</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovySoubor" Povinny="N"> 

        <Popis>Kód konkrétního datového souboru</Popis> 
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        <HodnotaPar>DOPOS36</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="SemantickyPopis" Povinny="A"> 

        <Popis>Poskytnout sémantický popis údajů</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar>A</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Popis" Povinny="A"> 

        <Popis>Poskytnout textový popis datových souborů</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar>N</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

</DefiniceDotazu> 

 

b) Výsledek dotazu 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

    <Dotaz> 

        <DotazTyp>DATOVE_SOUBORY_OBSAH</DotazTyp> 

        <DotazParametr Hodnota="N" Jmeno="Popis"/> 

        <DotazParametr Hodnota="***" Jmeno="AuthKey"/> 

        <DotazParametr Hodnota="31.12.2011" Jmeno="ObdobiDo"/> 

        <DotazParametr Hodnota="01.01.2011" Jmeno="ObdobiOd"/> 

        <DotazParametr Hodnota="A" Jmeno="SemantickyPopis"/> 

        <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt"/> 

        <DotazParametr Hodnota="DOPOS36" Jmeno="DatovySoubor"/> 

    </Dotaz> 

    <DatoveSouboryObsah> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062850</IID> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>1</Radek> 

            <Sloupec>5</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>N</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 
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                <Parametr Hodnota="VPO0027" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="S_PFPRAV" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062851</IID> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>1</Radek> 

            <Sloupec>6</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>N</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="NPO0030" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="S_PFPRAV" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062852</IID> 

            <IndZmeny/> 
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            <Radek>1</Radek> 

            <Sloupec>7</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>N</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="NPO0031" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="S_PFPRAV" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <DynParametr> 

            <Kod>P0211</Kod> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>1</Sloupec> 

        </DynParametr> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <DynParametr> 

            <Kod>T0002</Kod> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>2</Sloupec> 

        </DynParametr> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 
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            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <DynParametr> 

            <Kod>P0206</Kod> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>3</Sloupec> 

        </DynParametr> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <DynParametr> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>4</Sloupec> 

        </DynParametr> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062854</IID> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>5</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>A</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="VPO0027" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 
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                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="D_S_PFPRAV_2" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062855</IID> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>6</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>A</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="NPO0030" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="D_S_PFPRAV_2" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

            <Nazev>Nejvýznamnější zprostředkovatelé pojišťovny</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny>Z</IndZmeny> 

        </DatovaOblast> 

        <Udaj> 

            <IID>4062856</IID> 

            <IndZmeny/> 

            <Radek>2</Radek> 

            <Sloupec>7</Sloupec> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 



Automatizace SDNS – uživatelská dokumentace 

Strana 68 

            <Dynamicky>A</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="NPO0031" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="670" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="D_S_PFPRAV_2" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPRCIN" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_31</Kod> 

            <Nazev>Základní údaje o zprostředkovatelské činnosti</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny/> 

        </DatovaOblast> 

            <Souctovy>N</Souctovy> 

            <Dynamicky>N</Dynamicky> 

            <DatovyTyp Datatyp="NUMBER" Maska="S99999999999" Nasobek="1000"/> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="NPO0030" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="S_PROFY" Kod="P0008"/> 

                <Parametr Hodnota="CZK" Kod="P0009"/> 

                <Parametr Hodnota="S_VSEMEN" Kod="P0019"/> 

                <Parametr Hodnota="S_PFPRAV" Kod="P0162"/> 

                <Parametr Hodnota="an80_I1" Kod="P0211"/> 

                <Parametr Hodnota="12" Kod="P0410"/> 

                <Parametr Hodnota="S_AB" Kod="P0500"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </Udaj> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_31</Kod> 

            <Nazev>Základní údaje o zprostředkovatelské činnosti</Nazev> 

            <Popis/> 

            <IndZmeny/> 

        </DatovaOblast> 

….. 

         

    </DatoveSouboryObsah> 

    <ErrorLog> 

        <Status>SUCCESS</Status> 
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        <ErrorCode/> 

        <ErrorText/> 

    </ErrorLog> 

</EwiWSResult> 

 

2. DATOVA_OBLAST_DIMENZE 

 

a) parametry (v parametrech nedošlo ke změně) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--Sample XML file generated by XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com)--> 

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

    <TypDotazu>DATOVA_OBLAST_DIMENZE</TypDotazu> 

    <Popis>         Parametrický soubor dotazu: Dimenze datové oblasti. 

        Účelem je získat seznam dimenzí datové oblasti a jejich hodnot. 

        Subjekt může požadovat všechny datové soubory nebo pouze ty, 

        které se  jej týkají. 

        Subjekt může požadovat datové oblasti pouze nových a změněných 

        datových         souborů, nebo všech souborů.         Dále může 

        subjekt požadovat pouze konkrétní datovou oblast.     </Popis> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

        <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>9999</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

        <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>*****</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny datové oblasti, nebo jen ty které se 

            týkají daného subjektu</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Vykazovane"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové oblasti platné v období od </Popis> 

        <HodnotaPar>01.01.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové oblasti platné v období do </Popis> 

        <HodnotaPar>31.12.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Zmena" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat dimenze všech datových souborů, nebo jen nových a změněných</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovySoubor" Povinny="N"> 

        <Popis>Kód konkrétního datového souboru</Popis> 
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        <HodnotaPar>DOPOS36</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovaOblast" Povinny="N"> 

        <Popis>Kód konkrétní datové oblasti</Popis> 

        <HodnotaPar>DOPO36_11</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

</DefiniceDotazu> 

 

b) výsledek dotazu 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

    <Dotaz> 

        <DotazTyp>DATOVA_OBLAST_DIMENZE</DotazTyp> 

        <DotazParametr Hodnota="***" Jmeno="AuthKey"/> 

        <DotazParametr Hodnota="DOPO36_11" Jmeno="DatovaOblast"/> 

        <DotazParametr Hodnota="31.12.2011" Jmeno="ObdobiDo"/> 

        <DotazParametr Hodnota="01.01.2011" Jmeno="ObdobiOd"/> 

        <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt"/> 

        <DotazParametr Hodnota="DOPOS36" Jmeno="DatovySoubor"/> 

    </Dotaz> 

    <DatovaOblastDimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>IP</Kod> 

            <TypDimenze>S</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>S</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>1</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>VPO0027</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>1</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>IP</Kod> 

            <TypDimenze>S</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>S</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>1</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>NPO0030</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>2</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 
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            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>IP</Kod> 

            <TypDimenze>S</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>S</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>1</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>NPO0031</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>3</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0211</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>1</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>an80_I1</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

            <DatovyTyp Datatyp="VARCHAR" Delka="80" DolniMez="0" 

                

HorniMez="ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

ýýýýýýýýý" 

Maska="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>T0002</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>2</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>an__30_I1</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

            <DatovyTyp Datatyp="VARCHAR" Delka="30" DolniMez="0" 

                HorniMez="ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý" 

Maska="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 
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        <Dimenze> 

            <Kod>P0206</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>3</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>an_35_I1</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

            <DatovyTyp Datatyp="VARCHAR" Delka="35" DolniMez="0" 

                HorniMez="ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý" 

Maska="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>000</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>1</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>101</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>2</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>102</HodnotaDimenze> 
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            <PoradiHodnotaDimenze>3</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>105</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>4</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>106</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>5</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>111</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>6</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 
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            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>112</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>7</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>113</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>8</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>121</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>9</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>391</HodnotaDimenze> 
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            <PoradiHodnotaDimenze>10</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>421</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>11</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>422</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>12</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0162</Kod> 

            <TypDimenze>D</TypDimenze> 

            <OsaDimenze>R</OsaDimenze> 

            <PoradiDimenze>4</PoradiDimenze> 

            <HodnotaDimenze>S_OSTAT</HodnotaDimenze> 

            <PoradiHodnotaDimenze>13</PoradiHodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

            <Unikatnost>1</Unikatnost> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 
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            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0008</Kod> 

            <TypDimenze>K</TypDimenze> 

            <HodnotaDimenze>670</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0009</Kod> 

            <TypDimenze>K</TypDimenze> 

            <HodnotaDimenze>CZK</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0019</Kod> 

            <TypDimenze>K</TypDimenze> 

            <HodnotaDimenze>S_VSEMEN</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0410</Kod> 

            <TypDimenze>K</TypDimenze> 

            <HodnotaDimenze>S_ZPRCIN</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovaOblast> 

            <Kod>DOPO36_11</Kod> 

        </DatovaOblast> 

        <Dimenze> 

            <Kod>P0500</Kod> 

            <TypDimenze>K</TypDimenze> 

            <HodnotaDimenze>S_AB</HodnotaDimenze> 

            <IndSouctova>N</IndSouctova> 

        </Dimenze> 
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    </DatovaOblastDimenze> 

    <ErrorLog> 

        <Status>SUCCESS</Status> 

        <ErrorCode/> 

        <ErrorText/> 

    </ErrorLog> 

</EwiWSResult> 

 

3. INFORMACNI_PRVKY_POPIS 

 

a) parametry 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- $Revision:   1.0  $ --> 

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

    <TypDotazu> INFORMACNI_PRVKY_POPIS</TypDotazu> 

    <Popis>         Parametrický soubor dotazu: Popis informačních prvků 

        (sekundárních).         Účelem je získat sémantický popis 

        sekundárních informačních prvků.         Subjekt může požadovat 

        všechny informační prvky, nebo pouze ty, které jsou použity v 

        jím vykazovaných datových souborech.         Případně může 

        subjekt požadovat informační prvky použité v konkrétním datovém 

        souboru.     </Popis> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

        <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>9999</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

        <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>*****</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny informační prvky, nebo jen ty, které se 

            týkají daného subjektu</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Vykazovane"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat informační prvky platné v období od </Popis> 

        <HodnotaPar>01.01.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat informační prvky platné v období do </Popis> 

        <HodnotaPar>01.12.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovySoubor" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat informační prvky použité v konkrétním datovém 

            souboru - kód souboru</Popis> 

        <HodnotaPar>RISIFE31</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

</DefiniceDotazu> 

 

b) výsledky dotazu 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

    <Dotaz> 

        <DotazTyp>INFORMACNI_PRVKY_POPIS</DotazTyp> 

        <DotazParametr Hodnota="***" Jmeno="AuthKey"/> 

        <DotazParametr Hodnota="01.12.2011" Jmeno="ObdobiDo"/> 

        <DotazParametr Hodnota="01.01.2011" Jmeno="ObdobiOd"/> 

        <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt"/> 

        <DotazParametr Hodnota="RISIFE31" Jmeno="DatovySoubor"/> 

    </Dotaz> 

    <InformacniPrvkyPopis> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_001</Kod> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="S_ZPKRNE" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_004</Kod> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="39" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_006</Kod> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="62" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_007</Kod> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="44" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_008</Kod> 
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            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="40" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

        <Metodika> 

            <Kod>METVB20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <SIP> 

            <Kod>EAR1482_009</Kod> 

            <SemantickyPopis> 

                <Parametr Hodnota="EAR1482" Kod="IP"/> 

                <Parametr Hodnota="64" Kod="P0065"/> 

            </SemantickyPopis> 

        </SIP> 

    </InformacniPrvkyPopis> 

    <ErrorLog> 

        <Status>SUCCESS</Status> 

        <ErrorCode/> 

        <ErrorText/> 

    </ErrorLog> 

</EwiWSResult> 

 

4. LOGICKE_KONTROLY_SEZNAM 

 

a) Parametry 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- $Revision:   1.0  $ --> 

<DefiniceDotazu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ews-par.xsd"> 

    <TypDotazu>LOGICKE_KONTROLY_SEZNAM</TypDotazu> 

    <Popis>         Parametrický soubor dotazu: Seznam logických kontrol 

        datového souboru.         Účelem je získat seznam 

        jednovýkazových kontrol (JVK) pro:            - datové soubory 

        platné v určitém období nebo            - změměné datové soubory 

        nebo            - vykazované datové soubory nebo            - 

        konkrétní zadaný datový soubor.         Subjekt může požadovat 

        všechny datové soubory, nebo pouze ty, které se jej týkají. 

        Subjekt může požadovat logické kontroly pouze nových a změněných 

        datových souborů.         Subjekt si může zvolit, zda má být 

        poskytnut (neuživatelský) sémantický tvar definice kontroly.     </Popis> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Subjekt" Povinny="A"> 

        <Popis>Kód komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>9999</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="AuthKey" Povinny="A"> 

        <Popis>Autorizační klíč komunikujícího subjektu</Popis> 

        <HodnotaPar>*****</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Rozsah" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen ty které se 

            týkají daného subjektu</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="VSE" Jmeno="Vsechny"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="VYKAZOVAT" Jmeno="Vykazovane"/> 

        </SeznamHodnot> 
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        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiOd" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové soubory platné v období od </Popis> 

        <HodnotaPar>01.01.2011</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="Date" Maska="DD.MM.YYYY" Nazev="ObdobiDo" Povinny="N"> 

        <Popis>Vybrat datové soubory platné v období do </Popis> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="Zmena" Povinny="A"> 

        <Popis>Vybrat všechny datové soubory, nebo jen nové a změněné</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar/> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="DatovySoubor" Povinny="N"> 

        <Popis>Kód konkrétního datového souboru</Popis> 

        <HodnotaPar>DOPOS36</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

    <Parametr Datatyp="String" Maska="" Nazev="SemantickyPopis" Povinny="A"> 

        <Popis>Poskytnout sémantický tvar kontroly</Popis> 

        <SeznamHodnot> 

            <Hodnota Default="N" Hodnota="A" Jmeno="Ano"/> 

            <Hodnota Default="A" Hodnota="N" Jmeno="Ne"/> 

        </SeznamHodnot> 

        <HodnotaPar>A</HodnotaPar> 

    </Parametr> 

</DefiniceDotazu> 

 

b) výsledky dotazu 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<EwiWSResult xmlns="www.ewi.ws"> 

    <Dotaz> 

        <DotazTyp>LOGICKE_KONTROLY_SEZNAM</DotazTyp> 

        <DotazParametr Hodnota="***" Jmeno="AuthKey"/> 

        <DotazParametr Hodnota="01.01.2011" Jmeno="ObdobiOd"/> 

        <DotazParametr Hodnota="A" Jmeno="SemantickyPopis"/> 

        <DotazParametr Hodnota="9999" Jmeno="Subjekt"/> 

        <DotazParametr Hodnota="DOPOS36" Jmeno="DatovySoubor"/> 

    </Dotaz> 

    <LogickeKontrolySeznam> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <LogickaKontrola> 

            <Kod>10</Kod> 

            <Druh>Opravit</Druh> 

            <Nazev>Zprostředkovatelská činnost celkem = činnost z 

                vlastní sítě + externí distribuční kanály, pro sloupce 2,3</Nazev> 
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            <ObsahUzivatelsky><![CDATA[DOPO36_31(N1,2=N2,2+N3,2 ODCH 2000 A N1,3=N2,3+N3,3 

ODCH 2000 A N1,4=N2,4+N3,4 ODCH 2000);]]></ObsahUzivatelsky> 

            <ObsahSemanticky><![CDATA[PRO P0008.S_PROFY, P0162.S_PFPRAV, P0211:San80_I1, 

P0500.S_AB; 

VPO0027_001(P0410.S_POJC) =VPO0027_001(P0410.01) +VPO0027_001(P0410.04) odch 

2000 A NPO0030_001(P0410.S_POJC) =NPO0030_001(P0410.01) +NPO0030_001(P0410.04) 

odch 2000 A NPO0031_001(P0410.S_POJC) =NPO0031_001(P0410.01) 

+NPO0031_001(P0410.04) odch 2000; 

]]></ObsahSemanticky> 

        </LogickaKontrola> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

        <LogickaKontrola> 

            <Kod>20</Kod> 

            <Druh>Opravit</Druh> 

            <Nazev>Počet externích distrubučních kanálů &gt;= počet bank 

                + počet jiných pojišťoven</Nazev> 

            <ObsahUzivatelsky><![CDATA[DOPO36_31(N3,1>=N4,1+N5,1);]]></ObsahUzivatelsky> 

            <ObsahSemanticky><![CDATA[PRO P0008.S_PROFY, P0162.S_PFPRAV, P0211:San80_I1, 

P0500.S_AB; 

EPO0150(P0410.04) >= 

EPO0150(P0410.08) 

+EPO0150(P0410.12) ; 

]]></ObsahSemanticky> 

        </LogickaKontrola> 

        <Metodika> 

            <Kod>POJ20110101.01</Kod> 

        </Metodika> 

        <DatovySoubor> 

            <Kod>DOPOS36</Kod> 

        </DatovySoubor> 

……… 

   </LogickeKontrolySeznam> 

    <ErrorLog> 

        <Status>SUCCESS</Status> 

        <ErrorCode/> 

        <ErrorText/> 

    </ErrorLog> 

</EwiWSResult> 

 

 

 


