Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu
F_OVZ_common

Ohlašovací povinnost: Definice F_OVZ_common popisuje společná pole formulářů agendy ovzduší
Formulář: F_OVZ_PO, F_OVZ_RL, F_OVZ_POPL, F_OVZ_SPE
Dle příslušné legislativy: -

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_OVZ_common_2015
Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 30. 9. 2015
Ohlašovací rok: 2015

Identifikace subjektu
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_common

Identifikace ohlašovatele

<xsd:complexType name="OhlasovatelOvzTyp">

Identifikace subjektu

<xsd:element name="ohlasovatel"
type="OhlasovatelCommonTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Uvedou se základní identifikační a adresní údaje
ohlašovatele. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby.
Obecná definice common.xsd1.

Identifikace provozovny
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Identifikace provozovny

<xsd:complexType name="ProvozovnaOvzTyp">

-

Identifikační číslo provozovny
(IČP)

<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" />

Uvedou se základní identifikační a adresní údaje o
provozovně. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu
provozovny. Obecná definice common.xsd1.

IČP IRZ - Identifikační číslo
provozovny IRZ (je-li
přiděleno)
Název provozovny
Adresa provozovny
Územně technická jednotka
provozovny (ÚTJ)

<xsd:element name="icpIrz" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />
<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" /
<xsd:element name="utj">

Vyplní se identifikační číslo provozovny IRZ registrované
v ISPOP (je-li přiděleno) ve tvaru ALFANUMER 10 znaků.
Obecná definice common.xsd1.
Hodnota odpovídá číselníku ÚTJ. Názvy a kódy ÚTJ jsou
součástí Statistického metainformačního systému - viz
http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=52. Číselník je
platný ke dni 3. 9. 2015.

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

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Zpracovatel hlášení/hlášení

<xsd:complexType name="ZpracovatelNTTyp">

Uvedou se informace o zpracovateli hlášení.

1

Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_common verze 1.0

vyplnil
Jméno
Příjmení
Kontakt
Datum

<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp" />
<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp" />
<xsd:element name="kontakt" type="KontaktNTTyp" />
<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date" />

Povinná hodnota.
Povinná hodnota.
Uvede se datum zpracování hlášení. Povinné pole.

Kontakt - formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Kontakt
E-mail
Telefon
Fax
Mobilní telefon

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_common

<xsd:complexType name="KontaktNTTyp">
<xsd:element name="email" type="LongStringTyp" />
<xsd:element name="telefon" type="TelefonMobilTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp"
minOccurs="0" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_common verze 1.0

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Povinná hodnota, e-mail musí být ve struktuře *@*.*
-

