Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd

Ohlašovací povinnost: Definice „common.xsd“ popisuje pole společná pro všechna hlášení
Formulář: Všechny ohlašovací povinnosti podávané prostřednictvím ISPOP

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: common.xsd
Verze komentáře datového standardu: 1.2
Datum vydání komentáře: 15. 8. 2011
Datum poslední revize komentáře: 10.11.2011
Ohlašovací rok: 2011

Datový standard ISPOP
Zveřejňovaný dle §7 odst. Písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů

Popis změn oproti první verzi xsd:
Formální úpravy dokumentu
Nová definice typu ohlašovatele fyzická osoba – rozšíření o povinný element ID.
Přidání nového typu ohlašovatele – právnická osoba bez IČ.
Změna povinnosti pole právní formy u právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
Přidání elementu názvu země u typu ohlašovatele zahraniční osoba.
Změna povinnosti pole PSČ u adresných údajů.
Úprava elementu ZÚJ a části obce.

Popis změn oproti druhé verzi xsd:
Přidání elementu pro elektronický podpis
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Řádné/Doplněné hlášení
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Řádné/doplněné hlášení
Řádné/doplněné hlášení
Evidenční číslo řádného
hlášení

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

1

<xsd:complexType name="RadneDoplneneHlaseniType">
<xsd:simpleType name="RDType">
<xsd:element name="radne" type="RadneType"/>
<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneType"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo
doplněné hlášení.

<xsd:element name="evidencniCislo" type="xsd:string"/>

V případě doplněného hlášení (D) je povinnost uvést
evidenční číslo řádného hlášení.

Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Identifikace ohlašovatele

<xsd:complexType name="OhlasovatelType">

Výběr typu osoby

<xsd:simpleType name="SpolecnostVyberVycetTyp">
<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">

Identifikace ohlašovatele

Výběr typu osoby
= právnická osoba

Uvede se typ osoby, která je osobou plnící
ohlašovací povinnost. Může nabývat hodnot:
- Právnická osoba
- Fyzická osoba podnikající
- Fyzická osoba
- Zahraniční osoba
- Právnická osoba bez IČ

<xsd:element name="spolecnostVyberVycet"
type="SpolecnostVyberVycetTyp"/>
<xsd:enumeration value="PRAVNICKA_OSOBA"/>
Právnická osoba
<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">
<xsd:element name="pravnickaOsoba" type="PravnickaOsobaTyp"/>
<xsd:complexType

1

Pokud je ve sloupci č. 2 uvedeno „Logická kontrola“, pak je způsob kontroly nebo omezení popsán ve sloupci č. 3. Nebude-li popsaná podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky
zamítnuto.
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name="PravnickaOsobaTyp"></xsd:complexType>
Název

<xsd:element name="nazev" type="xsd:string"/>

Forma právnické osoby

<xsd:element name="pravniForma"
type="PravniFormaPravnickaOsobaTyp" minOccurs="0"/>
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Název právnické osoby odpovídající názvu
uvedenému v OR či jiné oficiální evidenci osob.
Povinná hodnota.
Odpovídá číselníku právních forem zveřejňovaného
na ČSÚ. Může nabývat hodnot:
111
112
113
117
118
121
141
151
205
301
312
313
314
325
331
352
353
381
391
421
501
521
541
601
641
661
671
701
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IČ/Identifikační číslo

<xsd:element name="ic" type="ICTyp"/>

DIČ/Daňové identifikační číslo

<xsd:element name="dic" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Adresa

<xsd:complexType name="AdresaTyp">

711
721
731
741
745
751
761
771
801
804
805
911
921
931
932
933
941
950
Povinné pole pouze v případě, že je požadováno
legislativou.
Identifikační číslo subjektu dle OR. Povinná hodnota,
8 znaků. IČ musí být registrováno v ISPOP.
Daňové identifikační číslo. Nepovinná hodnota.
Uvede se adresa sídla právnické osoby dle OR. Údaje
o adrese jsou popsány dále.

<xsd:element name="spolecnostVyberVycet"
type="SpolecnostVyberVycetTyp"/>
<xsd:enumeration value="FYZICKA_OSOBA_PODNIKAJICI"/>
Výběr typu osoby
= fyzická osoba podnikající

<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">
<xsd:element name="fyzickaOsobaPodnikajici"
type="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp"/>

Fyzická osoba podnikající

<xsd:complexType name="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp">
Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd, v 1.2
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Jméno
Příjmení
Národnost
Datum narození
Název

Právní forma FOP

IČ/Identifikační číslo
DIČ/Daňové identifikační číslo
Adresa

Výběr typu osoby
= fyzická osoba

<xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp"/>
<xsd:element name="jmeno" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="xsd:string"/>

Povinná hodnota.
Povinná hodnota.
Uvede se v případě, že je požadováno platnými
<xsd:element name="narodnost" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
právními předpisy.
<xsd:element name="datumNarozeni" type="xsd:date"
Uvede se v případě, že je požadováno platnými
minOccurs="0"/>
právními předpisy.
Název fyzické osoby podnikající odpovídající názvu
<xsd:element name="nazev" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
uvedenému v ŽR či jiné oficiální evidenci osob.
Nepovinná hodnota.
Odpovídá číselníku právních forem zveřejňovaného
na ČSÚ. Může nabývat hodnot:
101
102
104
<xsd:element name="pravniForma"
105
type="PravniFormaFyzickaOsobaPodnikajiciTyp" minOccurs="0"/>
106
107
108
Povinné pole pouze v případě, že je požadováno
legislativou.
Identifikační číslo subjektu dle ŽR. Povinná hodnota,
<xsd:element name="ic" type="ICTyp"/>
8 znaků. IČ musí být registrováno v ISPOP.
<xsd:element name="dic" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
Daňové identifikační. Nepovinná hodnota.
Uvede se adresa podnikání fyzické podnikající osoby.
<xsd:complexType name="AdresaTyp">
Údaje o adrese jsou popsány dále.
<xsd:element name="spolecnostVyberVycet"
type="SpolecnostVyberVycetTyp"/>
<xsd:enumeration value="FYZICKA_OSOBA"/>
Fyzická osoba
<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">
<xsd:element name="fyzickaOsoba" type="FyzickaOsobaIdTyp"/>
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Jméno
Příjmení
Národnost
Datum narození

<xsd:complexType name="FyzickaOsobaIdTyp">
<xsd:element name="jmeno" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="narodnost" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="datumNarozeni" type="xsd:date"
minOccurs="0"/>

Identifikační číslo ISPOP

<xsd:element name="identifikacniCislo"
type="NotEmptyStringType"/>

Adresa

<xsd:complexType name="AdresaTyp">

Povinná hodnota.
Povinná hodnota.
Nepovinná hodnota.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Uvede se identifikační číslo fyzické osoby přidělené
systémem ISPOP při registraci. ID musí být
registrováno v ISPOP. Povinná hodnota.
Uvede se adresa trvalého bydliště fyzické osoby.
Údaje o adrese jsou popsány dále.

<xsd:element name="spolecnostVyberVycet"
type="SpolecnostVyberVycetTyp"/>
<xsd:enumeration value="ZAHRANICNI_OSOBA"/>
Výběr typu osoby
= zahraniční osoba

<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">
<xsd:element name="zahranicniOsoba"
type="ZahranicniOsobaTyp"/>

Zahraniční osoba

<xsd:complexType name="ZahranicniOsobaTyp">
Kód země

<xsd:element name=“opeme“ type=“KodZemeTyp“/>

Název země

<xsd:element name="nazevZeme" type="NotEmptyStringType"/>

Název osoby

<xsd:element name="nazev" type="xsd:string"/>

Identifikační číslo ISPOP

<xsd:element name="identifikacniCislo"
type="NotEmptyStringType"/>

Adresa

<xsd:complexType name="AdresaTyp">

Výběr typu osoby
= právnická osoba bez IČ

<xsd:element name="spolecnostVyberVycet"
type="SpolecnostVyberVycetTyp"/>

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd, v 1.2

Kód země původu osoby bez IČ. Musí odpovídat
číselníku zemí zveřejňovaného ČSÚ.
Uvede se název země odpovídající kódu země.
Hodnota z číselníku.
Název osoby bez IČ
Uvede se identifikační číslo zahraniční osoby
přidělené systémem ISPOP při registraci subjektu. ID
musí být registrováno v ISPOP. Povinná hodnota.
Uvede se adresa podnikání/bydliště zahraniční osoby
bez IČ. Údaje o adrese jsou popsány dále.
Právnická osoba bez IČ
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<xsd:enumeration value="OSOBA_BEZ_IC"/>
<xsd:complexType name="SpolecnostVyberTyp">
<xsd:element name="pravnickaOsobaBezIc"
type="PravnickaOsobaBezIcTyp"/>

Název osoby

<xsd:complexType name="PravnickaOsobaBezIcTyp">
<xsd:element name="nazev" type="xsd:string"/>

Identifikační číslo ISPOP

<xsd:element name="identifikacniCislo"
type="NotEmptyStringType"/>

Adresa

<xsd:complexType name="AdresaTyp">
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Název právnické osoby bez IČ
Uvede se identifikační číslo právnické osoby bez IČ
přidělené systémem ISPOP při registraci subjektu. ID
musí být registrováno v ISPOP. Povinná hodnota.
Uvede se adresa právnické osoby bez IČ. Údaje o
adrese jsou popsány dále.
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Identifikace adresního místa/adresy (subjektu, provozovny atd.)
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

Adresa
subjektu/provozovny/…

<xsd:complexType name="AdresaTyp">

Oblast/místo

<xsd:element name="oblast" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Oblast/místo kód

<xsd:element name="oblastKod" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Kraj

<xsd:element name="kraj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Kód kraje

<xsd:element name="krajKod" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Okres

<xsd:element name="okres" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Kód okresu

<xsd:element name="okresKod" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Obec

<xsd:element name="obec" type="NotEmptyStringType"/>

Kód obce

<xsd:element name="obecKod" type="ICZUJType" minOccurs="0"/>

Část obce

<xsd:element name="castObce" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Uvede se adresa sídla dle OR či jiné evidence (v
případě PO, FOP,…) nebo adresa trvalého bydliště (v
případě FO). V případě provozovny adresa
provozovny, v ostatních případech adresa místa, za
které je ohlašováno.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku krajů zveřejňovaného ČSÚ.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku kódů krajů zveřejňovaného
ČSÚ. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku okresů zveřejňovaného
ČSÚ. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku okresů zveřejňovaného
ČSÚ. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku obcí zveřejňovaného ČSÚ.
Musí odpovídat číselníku kódu obcí (IČZÚJ)
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít 6 číselných
znaků. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku částí obce. Povinná
hodnota v případě, že je daný údaj vyžadován
legislativou.
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Kód části obce

<xsd:element name="castObceKod" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>

Městská část

<xsd:element name="mestkaCast" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>

Ulice

<xsd:element name="ulice" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

PSČ

<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0"/>

Číslo domovní
Číslo popisné
Číslo evidenční
Číslo orientační

<xsd:element name="cisloDomovni" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloPopisne" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloEvidencni" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloOrientacni" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>

Název země

<xsd:element name="nazevZeme" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>

Kód země

<xsd:element name="kodZeme" type="KodZemeTyp"
minOccurs="0"/>

ZÚJ název

<xsd:element name="zuj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

ZÚJ kód

<xsd:element name="zujKod" type="ZUJType" minOccurs="0"/>
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Musí odpovídat číselníku kódu částí obcí
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít 6 číselných
znaků. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku městských částí. Povinná
hodnota v případě, že je daný údaj vyžadován
legislativou.
Uvede se PSČ. Pole musí mít 5 číselných znaků bez
mezery. PSČ musí existovat v číselníku PSČ a musí
odpovídat zadanému místu (obci, městu). Povinná
hodnota v případě, že je daný údaj vyžadován
legislativou.
Uvede se název země. Musí odpovídat číselníku zemí
zveřejňovaného ČSÚ. Povinná hodnota v případě, že
je daný údaj vyžadován legislativou či v případě
zahraniční osoby.
Kód země původu osoby. Musí odpovídat číselníku
zemí zveřejňovaného ČSÚ. Povinná hodnota
v případě, že je daný údaj vyžadován legislativou či
v případě zahraniční osoby.
Musí odpovídat číselníku ZÚJ zveřejňovaného ČSÚ.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku kódů ZÚJ zveřejňovaného
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ČSÚ. Pole musí mít 6 číselných znaků. Povinná
hodnota v případě, že je daný údaj vyžadován
legislativou.

Identifikace zpracovatele hlášení
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

<xsd:complexType name="HlaseniVyplnilType">
Zpracovatel hlášení/hlášení
vyplnil
Jméno
Příjmení

<xsd:element name="vyplnil" type="FyzickaOsobaTyp"/>
<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>
<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="jmeno" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="xsd:string"/>

E-mail

<xsd:element name="email" type="NotEmptyStringType"/>

Telefon

<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/>

Fax

<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/>

Mobilní telefon
Datum

<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>

Uvedou se informace o zpracovateli hlášení

Povinná hodnota.
Povinná hodnota.
Povinná hodnota. Musí být dodržena struktura pole
*@*.*
Povinná hodnota. Pole musí obsahovat předvolbu a
číslo.
Pole musí obsahovat předvolbu a číslo. Nepovinná
hodnota.
Pole musí obsahovat předvolbu a číslo. Nepovinná
hodnota.
Uvede se datum zpracování hlášení

Další použitá pole pro územní identifikaci
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

IČZÚJ

<xsd:simpleType name="ICZUJType">

ZÚJ

<xsd:simpleType name="ZUJType">
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Musí odpovídat číselníku kódů IČ ZÚJ
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít 6 znaků.
Musí odpovídat číselníku kódů ZÚJ zveřejňovaného
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CZNuts

<xsd:simpleType name="CZNUTSType">

Kód ORP/SOP

<xsd:simpleType name="ORPType">

LAU 1/okres

<xsd:element name="orpSopText" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:simpleType name="LAU1Type"></xsd:simpleType>

LAU2/obec

<xsd:simpleType name="LAU2Type"></xsd:simpleType>

Kód kraje

<xsd:element name="kod" type="xsd:string"/>

Název kraje

<xsd:element name="nazev" type="xsd:string"/>

Inspektorát ČIŽP

<xsd:complexType name="InspektoratCizpType">

Název ORP/SOP

ČSÚ. Pole musí mít 6 znaků.
Musí odpovídat číselníku kódů CZ-NUTS
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít formát CZ***.
Musí odpovídat číselníku kódů ORP a SOP
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít formát ****.
Musí odpovídat číselníku názvů ORP a SOP
zveřejňovaného ČSÚ.
Musí odpovídat číselníku LAU1.
Musí odpovídat číselníku kódů LAU 2
zveřejňovaného ČSÚ. Pole musí mít 6 znaků.
Musí odpovídat číselníku kódů krajů zveřejňovaného
ČSÚ. Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Musí odpovídat číselníku krajů zveřejňovaného ČSÚ.
Povinná hodnota v případě, že je daný údaj
vyžadován legislativou.
Uvede se informace o příslušném inspektorátu ČIŽP.
Hodnota musí být z číselníku krajských inspektorátů
ČIŽP.

Další použitá pole
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

CZ-Nace

<xsd:simpleType name="CZNACEType">

Musí odpovídat číselníku CZ-Nace zveřejňovaného
ČSÚ.
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