Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu
F_VOD_common

Ohlašovací povinnost: Definice F_VOD_common popisuje společná pole formulářů agendy vod
Formulář:

F_VOD_38_4, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ,
F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU, F_VOD_OV, F_VOD_PV

Dle příslušné legislativy: -

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_VOD_common_2016_1
Verze komentáře datového standardu: 1.2

Datum vydání: 30. 6. 2016
Datum revize komentáře DS: 29. 7. 2016
Datum revize komentáře DS: 15. 8. 2016

Ohlašovací rok: 2016 evidence F_VOD_38_4, 2016 evidence vodní bilance F_VOD_ODBER_PODZ,
F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU, poplatkové hlášení (stanovení záloh) na
rok 2018 a poplatkové přiznání pro vyrovnání poplatku za rok 2016 F_VOD_OV, F_VOD_PV
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Popis změn oproti verzi 1.0:

-

Rozšíření komentáře o společné elementy pro evidence vodní bilance F_VOD_ODBER_PODZ,
F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU

Popis změn oproti verzi 1.1:

-

Rozšíření komentáře o společné elementy pro poplatkové hlášení (stanovení záloh) na rok
2018 a poplatkové přiznání pro vyrovnání poplatku za rok 2016 F_VOD_PV, F_VOD_OV
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Údaje o ověřovateli
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Údaje o ověřovateli

<xsd:complexType name="OverovatelVodTyp">

Kód vodoprávního úřadu
Název vodoprávního úřadu

<xsd:element name="kod" type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Uvede se příslušný úřad, který je ověřovatelem hlášení.
Příslušný úřad musí odpovídat podmínkám výběru dle platné
legislativy.
Hodnota z číselníku kódů vodoprávních úřadů.
Příslušný název vodoprávního úřadu.

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

Údaje o ohlašovateli
Ohlašovatel

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

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

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Identifikace ohlašovatele. Obecná definice common.xsd1

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

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Hydrogeologický rajon

<xsd:simpleType name="KodHGRajonTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}" />

-

Dlouhodobé provozní údaje – F_VOD_AKU, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Kraj

<xsd:simpleType name="KodKrajTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[cC][zZ][0-9]{2,3}0" />

-

1

Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
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Okres

Obec

Katastrální území

<xsd:simpleType name="KodOkresTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[cC][zZ][0-9]{3}[0-9a-cA-C]" />
<xsd:simpleType name="KodObecTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="5[0-9]{5}" />
<xsd:simpleType name="KodKatastrTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[679][0-9]{5}" />

-

-

-

Povinný subjekt – F_VOD_AKU, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Trvalý pobyt – sídlo
povinného subjektu
Povinný subjekt

Název

Identifikátor dle základních
registrů

Adresa

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="PovinnySubjektVodTyp">
<xsd:all>
<xsd:element name="povinnySubjekt"
type="SubjektVodTyp" />
<xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Uvedou se základní identifikační a adresné údaje povinného
subjektu. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby.
Název subjektu.
V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato
hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních
registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v
základních registrech, je pole povinné a jedná se o identifikaci
subjektu ohlašovatele.

<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber"
type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp" minOccurs="0"
/>

Obecná definice common.xsd.

<xsd:element name="ispopAdresa"
type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />

Adresa subjektu.
V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato
hodnota pouze informační, závazné údaje jsou v základních
registrech, pole je nepovinné. V případě, že subjekt není v
základních registrech, je pole povinné a jedná se o adresu
subjektu ohlašovatele.
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Název pobočky

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

-

Břeh – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Břeh
Levý
Střed
Pravý
Oba

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="BrehTyp">
<xsd:choice minOccurs="0">
<xsd:element name="brehLevy" type="BrehLevyTyp" />
<xsd:element name="brehStred" type="BrehStredTyp" />
<xsd:element name="brehPravy" type="BrehPravyTyp" />
<xsd:element name="brehOba" type="BrehObaTyp" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

-

Způsob stanovení hodnot – F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Způsob stanovení hodnot
Měření
Výpočet
Odvození
Odhad

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="ZpusobStanoveniTyp">
<xsd:choice minOccurs="0">
<xsd:element name="zpuMerMereni"
type="ZpuMerMereniTyp" />
<xsd:element name="zpuMerVypocet"
type="ZpuMerVypocetTyp" />
<xsd:element name="zpuMerOdvozeni"
type="ZpuMerOdvozeniTyp" />
<xsd:element name="zpuMerOdhad"
type="ZpuMerOdhadTyp" />
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Musí být vybrán způsob stanovení hodnot, pokud je vyplněna
alespoň 1 hodnota v řádku 16.
-
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Roční údaje – tabulka VYPOUŠTĚNÉ A PRODUKOVANÉ ZNEČIŠTĚNÍ – F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Ukazatel

Jednotka

Počet skutečně připojených
obyvatel

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="KodUkazatelTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}(-[a-zA-Z]{4})?" />
<xsd:simpleType name="JednotkaTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="15" />
<xsd:simpleType name="Int9pTyp">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:totalDigits value="9" />
<xsd:minInclusive value="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

-

-

-

Přílohy – F_VOD_AKU, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Ostatní přílohy

<xsd:complexType name="OstatniPrilohyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="priloha" type="FileDataTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Obecná definice common.xsd.
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Roční údaje – tabulka ODBĚR/VYPOUŠTĚNÍ - F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Množství odběru/vypouštění
(sloupce I – XII)

<xsd:complexType name="Odber12MesicuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="objemMes01" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes02" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes03" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes04" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes05" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes06" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes07" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes08" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes09" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes10" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes11" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes12" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />

Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků.

Celkem - sloupec

<xsd:element name="objemCelkem" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />

Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků. Hodnota
musí odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve sloupci I –
XII.
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Roční údaje – tabulka POČET HODIN ODBĚRU/VYPOUŠTĚNÍ - F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Počet hodin
odběru/vypouštění (sloupce I
– XII)

Celkem - sloupec

měsíc
maximální
počet
hodin

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="PocetHodinOdberu12MesicuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="hodinyMes01" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes02" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes03" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes04" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes05" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes06" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes07" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes08" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes09" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes10" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes11" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes12" type="Int3pTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyCelkem" type="Int4pTyp" minOccurs="0"
Nezáporné celé číslo, max. 3 znaky.
/>
Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot
uvedených ve sloupci I – XII. Hodnota nesmí
přesáhnout součet hodin v roce.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

Celkem

744

696

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

8 784
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Identifikace hlášení / přiznání – F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Výběr - Pro výpočet výše záloh
na poplatky (poplatkové
hlášení) / Pro stanovení výše
<xsd:complexType name="ZalohaPriznaniPoplatkuTyp">
poplatků (poplatkové
přiznání)
<xsd:complexType name="ZalohaTyp">
Zálohy
<xsd:all>
<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2018" />
<xsd:complexType name="PriznaniTyp">
Přiznání
<xsd:all>
<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2016" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

-

Poplatkové hlášení za rok 2018.

Poplatkové přiznání za rok 2016.

Údaje o typu znečištění – F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Údaj o typu znečištění
Výběr - pro nečištěné odpadní
vody
Výběr - pro čištěné odpadní
vody
Výběr - pro čištěné odpadní
vody z výroby buničiny a ze
zušlechťování bavlnářských a
lnářských textilií

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

<xsd:simpleType name="CistotaVyberVycetTyp">

-

<xsd:enumeration value="NECISTENE_ODPADNI_VODY" />

-

<xsd:enumeration value="CISTENE_ODPADNI_VODY" />

-

<xsd:enumeration
value="CISTENE_ODPADNI_VODY_Z_VYROBY" />

-
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Další doplňující údaje – F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Další doplňující údaje
Kontakt
DIČ
Sídlo celního úřadu

CZ-NACE

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="OhlasovatelVodOvPvOstatniTyp">
<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp" />
<xsd:element name="dic" type="ShortStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="sidloCelnihoUradu" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="cznaceKod" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="cznaceText" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Obecná definice common.xsd.
-

-

Bankovní spojení – F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Bankovní spojení
Banka
Účet

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="BankovniSpojeniTyp">
<xsd:element name="banka" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="ucet" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

-

Údaje o příslušném ORP (v případě zdroje) – F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Obec s rozšířenou působností
Kód obce s rozšířenou
působností
Název obce s rozšířenou
působností

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="VodOrpKatalogTyp">
<xsd:element name="kod" type="OrpTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Hodnota z číselníku kódů ORP. Obecná definice
common.xsd.
Příslušný název ORP.
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