
 
Strukturovaná data v rozhodnutích při komunikaci s ŽP 
 
1. Strukturovaná data  pro  PDF 
Rozhodnutí bude v souboru  PDF/A  podepsané uznávaným el.podpisem, kde jsou na základě 
požadavku ŽP doplněny  potřebné údaje jako "metainformace PDF" (custom properties), 
položky jsou viditelné ve vlastnosti dokumentu z Acrobat Reader  ve verzi 10. 
 
Při vytváření pdf souboru následujících typů písemností  

• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu–kladné 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu-zamítavé 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění sirot.důchodu–kladné 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění sirot.důchodu-zamítavé 
• Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy  

 
bude volána funkce, která zajistí přidání metainformací do výsledného souboru. 
 
Program zajistí naplnění těmito informacemi: 
por_cis     hodnota_1                           hodnota_2                   
1                cislo_smlouvy_žp         "číslo smlouvy ŽP" 
2                cislo_smlouvy_adis      "číslo smlouvy v CRS" 
3                vcp                                "vlastní číslo plátce" 
 
Struktura Vlastního čísla plátce: 
9-ti místné číslo začínající číslicí 6 
 
Struktura čísla smlouvy v CRS: 
10-ti místný číselný řetězec 
 
 
2. Strukturovaná data pro atribut V ěc v dat. schránce 
 
Pro konkrétní typy písemností 

• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu-kladné 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu-zamítavé 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění sirot.důchodu-kladné 
• Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění sirot.důchodu-zamítavé 
• Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy  
 

Uvedený text bude zobrazován  v poli Věc v Datové schránce. Dále bude k názvu písemnosti 
připojeno č. pojist. smlouvy o pojištění starob./sirot. důchodu vedené u životní pojišťovny, 
č. pojist. smlouvy o pojištění starob./sirot. důchodu vedené v rámci CRS a příp. vlastní číslo 
plátce, pokud účastník nebude mít přidělené rodné číslo. 
 
 „Název písemnosti  XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY ZZZZZZZZZ“, kde                  
  XXXXXXXXXX je číslo pojist. smlouvy o pojištění starob./sirot. důchodu vedené u životní 
pojišťovny, 
  YYYYYYYYYY je číslo pojist. smlouvy o pojištění starob./sirot. důchodu vedené v rámci 
CRS, 
  ZZZZZZZZZ je vlastní číslo plátce (VČP), jedná se o nepovinnou část předmětu datové 



  zprávy doplňovanou jen v případech, kdy účastník nemá přidělené rodné číslo. 
  
Příklad - pro písemnost   Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění 
starob.důchodu - kladné  
"Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu - kladné 
XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY ZZZZZZZZZ" 
ZZZZZZZZZ bude uvedeno jen v případě přidělení VČP 
 
 
Příklad - pro písemnost   Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění 
starob.důchodu - zamítavé 
 "Rozhodnutí o registraci pojist. smlouvy o pojištění starob.důchodu - zamítavé 
XXXXXXXXXX ZZZZZZZZZ" 
YYYYYYYYYY nebude uvedeno, protože v případě zamítavého rozhodnutí nebude v rámci 
CRS přiděleno 
ZZZZZZZZZ bude uvedeno jen v případě přidělení VČP 
 
Příklad - pro písemnost  Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy  
" Sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy 
XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY ZZZZZZZZZ" 
ZZZZZZZZZ bude uvedeno jen v případě přidělení VČP 


