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LIST č. 1 – Identifikace zpracovatele autovraků
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV

Výběr řádné/Doplněné
hlášení
Vykazovaný rok

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>
<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2013

Hlášení určeno pro ORP
(název)

Zpracovatel autovraků
Celkový počet provozoven
zpracovatele
Údaje o provozovně
Výběr – Provozovna je na
adrese sídla x Provozovna
není na adrese sídla
Číslo provozovny
Evidenci vyplnil
Poznámka

1
2

<xsd:element name="overovatel"
type="OverovatelOdpTyp"/>

<xsd:element name=“ohlasovatel“
type=“OhlasovatelOdpProdTyp“/>
<xsd:element name=“ohlasovatelOstatni“
type=“OhlasovatelOdpProdOstatniTyp“/>
<xsd:element name=“provozovnaOstatni“
type=“ProvozovnaOdpProdOstatniTyp“/>
<xsd:element name=“provozovna“
type=“ProvozovnaOdpProdTyp“/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Obecná definice common.xsd1
Rok 2013
Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí
odpovídat IČZÚJ sídla v případě, že je hlášení zasíláno
za provozovnu na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě,
že je hlášení zasíláno za provozovnu mimo adresu sídla. Obecná
definice F_ODP_common_2013_1.xsd2
Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. pouze právnická osoba, fyzická osoba
podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická
osoba. Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd.
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd.
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd.

<xsd:element name=“provozovna“
type=“ProvozovnaOdpProdTyp“/>

Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd. Hlášení nesmí být
zasíláno za sídlo.

<xsd:element name=“provozovna“
type=“ProvozovnaOdpProdTyp“/>
<xsd:element name=“hlaseniVyplnil“
type=“ZpracovatelTyp“/>
<xsd:element name="poznamka"
type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>

Číslo provozovny nesmí nabývat hodnotu 0. Obecná definice
F_ODP_common_2013_1.xsd.
Obecná definice common.xsd.
-

Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
F_ODP_common_2013_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
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LIST č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků
Pole či sekce ve formuláři

Bilance

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV

<xsd:element name="odpadList2Seq"
type="OdpadProdList2Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xsd:complexType name="BilanceProdList2Typ">
Katalogové číslo odpadu a
název druhu odpadu

<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu"
type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>

Kategorie odpadu

<xsd:element name=“kategorieOdpaduVyberVycet“
type=“KategorieOdpaduVyberVycetTyp“/>

Výrobní značka auta, ze
kterého se stal autovrak
nebo název druhu odpadu
/Výrobní značka auta

<xsd:element name="vyrobniZnackaAuta"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />

Množství odpadu (tuny)

<xsd:element name="mnozstviOdpadu"
type="MnozstviOdpaduTyp"/>

Sesbírané množství
vybraných autovraků nebo
množství odpadu (+)

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

Rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo
množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo
nakládáno (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii
odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 nebo
kódů 160104 nebo 160106 musí být rozdíl sloupců „Sesbírané
množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a
„Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ pro každé
katalogové číslo odpadů, název odpadu/výrobní značka auta a
kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Každý kód odpadu s danou kategorií odpadu může být uveden
pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99,
který se musí lišit v názvu odpadu, a kódů 160104 a 160106, které
se musí lišit ve výrobní značce auta.
Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu
odpadu. Nabývá hodnot
- O (ostatní)
- N (nebezpečný)
- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd.
Povinná hodnota v případě, že kódy odpadu jsou 160104 nebo
160106. Nabývá hodnoty z číselníku výrobních značek aut.
Alespoň jedna z hodnot „Sesbírané množství vybraných autovraků
nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo
nakládáno (-)“musí být vyplněna.
Uvede se sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství
odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 6 desetinnými
místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
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Celkové množství, se kterým
bylo nakládáno (-)

<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Kód způsobu nakládání

<xsd:element name="kodZpusobuNakladani"
type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>

Partner

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

Počet kusů sesbíraných
autovraků

<xsd:element name="pocetKusuSesbiranychAutovraku"
type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>

Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max.
6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob
nakládání (-).
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd. Kódy XD1 a XD5
(kde x = A, B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu
partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je
uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
V rámci 1 pořadového čísla musí být bilance počtu kusů
sesbíraných autovraků pro kódy odpadů 160104 a 160106 rovna 0.

List č. 2 - Příloha – Seznam partnerů
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

partner

<xsd:element name="partnerSeq"
type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

-

1 partner

<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">

Partner - index

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger"/>

Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou.
Vyhodnocení unikátnosti partnera:
• Firma -> IČ-číslo provozu-ičzúj provozu
• Firma bez IČ -> název, ičzúj, číslo provozu
• Občan obce -> ičzúj
• Obec -> IČ-číslo provozu-ičzúj provozu
• Zahraniční osoba – kód státu
Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být
totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.

Údaje o partnerovi

<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>

Obecná definice F_ODP_common.xsd

LIST č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Bilance

<xsd:element name="odpadList3Seq"

Rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“pro každé
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type="OdpadProdList3Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

-

<xsd:complexType name="BilanceProdList3Typ">

Katalogové číslo odpadu a
název druhu odpadu

<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu"
type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>

Kategorie odpadu

<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet"
type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>

Množství odpadu (tuny)

<xsd:element name="mnozstviOdpadu"
type="MnozstviOdpaduTyp"/>

Celkem (+)

<xsd:element name="plus" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Z toho dle sloupce 7 (-)

<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Kód způsobu nakládání

<xsd:element name="kodZpusobuNakladani"
type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>

Partner

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>

Pozn.

<xsd:element name="poznamka"
type="common:ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>
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katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě
kódu končícího na dvojčíslí 99 musí být rozdíl sloupců „Celkem (+)“
a „Z toho dle sloupce 7 (-)“pro každé katalogové číslo odpadů,
název odpadu a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro
ABC bilanci.
Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Každý kód s danou kategorií odpadu může být uveden pouze
jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se
musí lišit v názvu odpadu.
Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu
odpadu. Nabývá hodnot
- O (ostatní)
- N (nebezpečný)
- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd.
Alespoň jedna z hodnot: Celkem a Z toho dle sloupce 7 musí být
vyplněna.
Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max.
6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob
nakládání (+).
Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max.
6 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob
nakládání (-).
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd. Kódy XD1 a XD5
(kde x = A, B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu
partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je
uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
-
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List č. 3 - Příloha – Seznam partnerů
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

partner

<xsd:element name="partnerSeq"
type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

-

1 partner

<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">

Partner - index

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger"/>

Údaje o partnerovi

<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>
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Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou.
Vyhodnocení unikátnosti partnera:
• Firma -> IČ-číslo provozu-ičzúj provozu
• Firma bez IČ -> název, ičzúj, číslo provozu
• Občan obce -> ičzúj
• Obec -> IČ-číslo provozu-ičzúj provozu
• Zahraniční osoba – kód státu
Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být
totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Obecná definice F_ODP_common_2013_1.xsd
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