Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu
F_VOD_PV

Ohlašovací povinnosti:

Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle vodního
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění)

Formulář:

F_VOD_PV

Dle příslušné legislativy:
-

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon)

-

Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a
vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané
množství podzemní vody

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_VOD_PV_2016_1
Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 15. 8. 2016
Ohlašovací rok: poplatkové hlášení (stanovení záloh) za rok 2018, pro vyrovnání poplatku za rok 2016
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Identifikace hlášení / přiznání
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Výběr řádné/Doplněné hlášení

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>

Obecná definice common.xsd1.

<xsd:element name="zalohaPriznaniPoplatku"
type="ZalohaPriznaniPoplatkuTyp"/>

Obecná definice F_VOD_common_2016_1.xsd2.
Poplatkové hlášení za rok 2018.
Poplatkové přiznání za rok 2016.

Výběr Pro výpočet výše záloh
na poplatky – poplatkové
hlášení / Pro stanovení výše
poplatků – poplatkové přiznání
– vykazovaný rok
Základní údaje
Výběr – pro zásobování pitnou
vodou

<xsd:complexType name="ZakladniUdajeTyp">
<xsd:element name="jeZasobovan"
type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="jeOstatniUziti"
type="xsd:boolean"/>

-

Kraj podle místa odběru
podzemní vody

<xsd:element name="kraj" type="KrajTyp"/>

Výběr z číselníku krajů. Obecná definice common.xsd.

Inspektorát ČIŽP

<xsd:element name="inspektoratCizp"
type="InspektoratCizpTyp"/>

Oblastní inspektorát – výběr z číselníku. Oblastní inspektorát musí
odpovídat kraji dle místa odběru. Obecná definice common.xsd.

Výběr – pro ostatní užití

Pro zásobování pitnou vodou.
Pro ostatní užití.

1. Základní identifikační údaje – 1.1. Údaje o odběrateli
Pole či sekce ve formuláři

Název odběratele
Další doplňující údaje
Bankovní spojení

1
2

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

<xsd:element name="ohlasovatel"
type="OhlasovatelVodTyp"/>
<xsd:element name="ohlasovatelOstatni"
type="OhlasovatelVodOvPvOstatniTyp"/>
<xsd:element name="bankovniSpojeni"
type="BankovniSpojeniTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Identifikace ohlašovatele. Obecná definice
F_VOD_common_2016_1.xsd.
Obecná definice F_VOD_common_2016_1.xsd.
Obecná definice F_VOD_common_2016_1.xsd.

Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
F_VOD_common_2016_1.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů pro agendu vody ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
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1. Základní identifikační údaje – 1.2. Údaje o zdroji odběru podzemní vody
Pole či sekce ve formuláři

Název zdroje a jeho lokalit
Obec
Obec s rozšířenou působností

Kraj

Katastrální území
Zařízení má integrované
povolení

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

<xsd:element name="nazevZdroje"
type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="obecKod" type="ZujTyp"/>
<xsd:element name="obecNazev"
type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="obecRozPusob"
type="VodOrpKatalogTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajKod" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="katastr" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="integrovanePovoleni"
type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Uvede se plný název příslušného zdroje odběru podzemní vody,
který jednoznačně tento zdroj identifikuje.
Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE (číselník obcí).
Obecná definice F_VOD_common_2016_1.xsd. Musí odpovídat
příslušné obci.
Název kraje musí odpovídat kódu kraje uvedenému v poli
Identifikace hlášení / přiznání (str. č. 1) - hodnoty z číselníku krajů.
Obecná definice common.xsd.
Uvede se ANO, pokud má zdroj vydané integrované povolení.

2. Skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy – 2.1. Údaje o povoleném množství odběru a výpočet výše zálohy (pro poplatkové hlášení)
Pole či sekce ve formuláři

Údaje o povoleném množství
odběru a výpočet výše zálohy
(pro poplatkové hlášení)
Řádek 01 - Pro zásobování
pitnou vodou
Řádek 02 - Pro ostatní užití
Řádek 03 - Odběry za zdroj
celkem
Sloupec 3 - Celkový povolený
odběr (m3/rok)

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

<xsd:element name="PovoleneUdaje">

-

<xsd:element name="povol1"
type="PovoleneUdajeTyp"/>
<xsd:element name="povol2"
type="PovoleneUdajeTyp"/>
<xsd:element name="povol3"
type="PovoleneUdajeTyp"/>
<xsd:element name="PovolOdber" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Celkové hodnoty pro zásobování pitnou vodou.
Číselná hodnota je zaokrouhlena na max. dvě desetinná místa.
Celkové hodnoty pro ostatní užití. Číselná hodnota je zaokrouhlena
na max. dvě desetinná místa.

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

Součet hodnot v řádcích 01 a 02.
Hodnota může odpovídat hodnotám v příloze č. 1.
Číselná hodnota je zaokrouhlena na max. dvě desetinná místa.
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Sloupec 5 - Záloha poplatku za
zdroj (Kč)

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

Součin celkového povoleného odběru (řádek 01 a 02) a sazby (Kč)
dle přílohy č. 2A vodního zákona.

3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku - 3.1. Výše skutečného množství odebrané podzemní vody ze zdroje (pro poplatkové přiznání)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

A Odběry pro zásobování
pitnou vodou

<xsd:complexType name="Sekce3Typ">

Povinné v případě, že na str. č. 1 je uvedeno, že se jedná o
poplatkové přiznání a výběr pro zásobování pitnou vodou.

Řádky 01 - 14

<xsd:element name="OdberyZasobPit1"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit2"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit3"
type="OdberyProZasobTyp"/
><xsd:element name="OdberyZasobPit4"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit5"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit6"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit7"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit8"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit9"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit10"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit11"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit12"
type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit13"

Hodnoty za jednotlivé měsíce (řádek 01 – 12), součtové hodnoty
(řádek 13, 14).
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type="OdberyProZasobTyp"/>
<xsd:element name="OdberyZasobPit14"
type="OdberyProZasobTyp"/>
3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku – 3.2. Výše skutečného množství odebrané podzemní vody ze zdroje (pro poplatkové přiznání)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

B Odběry pro ostatní užití

<xsd:complexType name="Sekce4Typ">

Povinné v případě, že na str. č. 1 je uvedeno, že se jedná o
poplatkové přiznání a výběr ostatní užití.

Řádky 01 - 14

<xsd:element name=“OdberyOstat1“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat2“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat3“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat4“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat5“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat6“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat7“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat8“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat9“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat10“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat11“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat12“
type=“OdberyProZasobTyp“/>

Hodnoty za jednotlivé měsíce (řádek 01 – 12), součtové hodnoty
(řádek 13, 14).
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<xsd:element name=“OdberyOstat13“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
<xsd:element name=“OdberyOstat14“
type=“OdberyProZasobTyp“/>
Struktura řádku v tabulce č. 3.1. a 3.2.
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Sloupec 3 - Skutečný odběr (m3)

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

Sloupec 5 - Rozdíl sl. 3 - 4 větší
než nula

<xsd:element name="OdberMinusLimit"
type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>

Sloupec 6 - Zpoplatněno za
měsíc (m3)

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

Sloupec 7 - Zpoplatněno za rok
(m3)

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

Sloupec 8 - Překročen limit
odběru

<xsd:element name="PrekrocenLimit"
type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Do řádků 01 – 12 ve sloupci 3 se uvedou skutečné odběry v m3 za
jednotlivé měsíce.
Do řádku č. 13 sl. 3 se vyplní suma objemů odběrů za 12 měsíců
v m3.
Číselná hodnota je zaokrouhlena na max. dvě desetinná místa.
Jestliže rozdíl skutečného odběru v m3 a povoleného limitu 500
m3/měsíc je větší než nula uvede se do sl. 5 do řádků 01 – 12 pro
jednotlivé měsíce ANO. V případě, že je rozdíl menší nebo roven
nule uvede se do sl. 5 do řádků 01 - 12 pro jednotlivé měsíce NE.
Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude větší než 6 000 m3, v ř.
13 sl. 5 se napíše ANO. V případě, že roční suma bude rovna nebo
menší než 6 000 m3 uvede se NE.
Jestliže skutečný odběr ze sl. 3 pro totožné měsíce v tabulkách č.
3.1. a 3.2. v součtu překročí 500m3/měsíc ale nepřekročí odběr
6 000m3/rok, uvedou se tyty hodnoty do sl. 6 do řádků 01 – 12.
Do řádku č. 14 sl. 6 se uvede součet odběrů z tabulky č. 3.1. a 3.2.
za jednotlivé měsíce, jestliže odběr je roven nebo menší 6 000
m3/rok.
Jestliže je suma objemu odběrů za 12 měsíců v tabulkách č. 3.1. a
3.2. větší než 6 000 m3, uvedou se hodnoty ze sl. 3 do sloupce 7.
Celková hodnota se uvede do ř. 13 sl. 7.
Jestliže byl překročen limit 500 m3/měsíc v součtu hodnot
jednotlivých řádků z tabulky č. 3.1. a 3.2. píše se do řádků 01 – 12
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ANO. Jestliže byl menší nebo roven 500m3/měsíc píše do těchto
řádků NE.
Poznámka

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

V případě potřeby lze uvést poznámku.

3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku - 3.3. Poplatek za skutečný odběr ze zdroje přesahující 6 000 m3 za rok (pro poplatkové přiznání)
Pole či sekce ve formuláři

Poplatek za skutečný odběr ze
zdroje přesahující 6 000 m3 za
rok (pro poplatkové přiznání)
Řádek 01 - Pro zásobování
pitnou vodou

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

<xsd:element name="PoplatekVelkyOdber">

Povinné v případě, že na str. č. 1 je uvedeno, že se jedná o
poplatkové přiznání a celkový odběr pro oba způsoby užití je vyšší
než 6 000m3/rok.

Řádek 03 - Odběry za zdroj
celkem
Sloupec 3 - Celkový skutečný
zpoplatněný odběr (m3/rok)

<xsd:element name="PoplatekVelkyOdber1"
type="PoplatekTyp"/>
<xsd:element name="PoplatekVelkyOdber2"
type="PoplatekTyp"/>
<xsd:element name="PoplatekVelkyOdber3"
type="PoplatekTyp"/>
<xsd:element name="Odber" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Sloupec 5 - Poplatek za odběr
ze zdroje (Kč)

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

Řádek 02 - Pro ostatní užití

Hodnoty pro zásobování pitnou vodou.
Hodnoty pro ostatní užití.
Součet hodnot v řádcích 01 a 02.
Musí odpovídat příslušné hodnotě uvedené v tabulkách č. 3.1. a
3.2. řádku 13 sl. 7.
Součin celkového skutečného zpoplatněného odběru (řádek 01 a
02) a sazby (Kč) dle přílohy č. 2A vodního zákona.
Poplatky za odběry za zdroj celkem jsou součtem řádků 01 a 02
sloupce 5.

3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku - 3.4. Poplatek za skutečný odběr ze zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za rok za jednotlivé odběry
větší než 500 m3 za měsíc (pro poplatkové přiznání)
Pole či sekce ve formuláři

Poplatek za skutečný odběr ze
zdroje menší nebo rovný 6 000
m3 za rok za jednotlivé odběry
větší než 500 m3 za měsíc (pro

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

<xsd:element name="PoplatekMalyOdber">

Povinné v případě, že na str. č. 1 je uvedeno, že se jedná o
poplatkové přiznání a celkový odběr pro oba způsoby užití je větší
než 500 m3/měsíc (za totožné měsíce v tabulkách 3.1. a 3.2.) a
menší nebo rovno než 6 000 m3/rok.

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0
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poplatkové přiznání)
Řádek 01 - Pro zásobování
pitnou vodou

<xsd:element name="PoplatekMalyOdber1"
type="PoplatekTyp"/>

Řádek 02 - Pro ostatní užití

<xsd:element name="PoplatekMalyOdber2"
type="PoplatekTyp"/>

Řádek 03 - Odběry za zdroj
celkem
Sloupec 3 - Celkový skutečný
zpoplatněný odběr (m3/rok)

<xsd:element name="PoplatekMalyOdber3"
type="PoplatekTyp"/>
<xsd:element name="Odber" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Sloupec 5 - Poplatek za odběr
ze zdroje (Kč)

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

Hodnoty pro zásobování pitnou vodou a pro ostatní užití během
jednotlivých měsíců.
Hodnoty pro zásobování pitnou vodou a pro ostatní užití během
jednotlivých měsíců. Musí odpovídat hodnotám uvedených
v tabulce č. 3.1. a 3.2.
Součet hodnot v řádcích 01 a 02.
Musí odpovídat příslušné hodnotě uvedené v tabulkách č. 3.1. a
3.2. řádku 14 sl. 6.
Součin celkového skutečného zpoplatněného odběru (řádek 01 a
02) a sazby (Kč) dle přílohy č. 2A vodního zákona.
Poplatky za odběry za zdroj celkem jsou součtem řádků 01 a 02
sloupce 5.

3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku - 3.5. Návrh vyrovnání zaplacených záloh a roční výše poplatku za uplynulý kalendářní rok za zdroj
celkem (pro poplatkové přiznání)
Pole či sekce ve formuláři

Návrh vyrovnání zaplacených
záloh a roční výše poplatku za
uplynulý kalendářní rok za zdroj
celkem (pro poplatkové
přiznání)
Řádek 01 -Pro zásobování
pitnou vodou
Řádek 02 - Pro ostatní užití
Řádek 03 - Odběry za zdroj
celkem
Sloupec 3 - Zaplacená záloha

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

<xsd:element name="NavrhVyrovnani">

Povinné v případě, že na str. č. 1 je uvedeno, že se jedná o
poplatkové přiznání.

<xsd:element name="Vyrovnani1"
type="VyrovnaniTyp"/>
<xsd:element name="Vyrovnani2"
type="VyrovnaniTyp"/>
<xsd:element name="Vyrovnani3"
type="VyrovnaniTyp"/>
<xsd:element name="zaloha" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

Zaplacená záloha (Kč) z předchozího roku pro zásobování pitnou
vodou.
Zaplacená záloha (Kč) z předchozího roku pro ostatní užití.
Součet hodnot v řádcích 01 a 02.
V případě, že jsou hodnoty zkopírovány z tabulky 2.1.,musí být
hodnoty rovny.
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Sloupec 4 - Poplatek za
skutečný odběr

Sloupec 5 - Návrh vyrovnání

<xsd:element name="jeZalohaZkopirovana"
type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poplatek" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="jePoplatekZkopirovan"
type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="vyrovnani" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnoty musí odpovídat hodnotám uvedeným v řádku 03 sl. 5
tabulky 3.3. nebo tabulky 3.4.
Rozdíl zaplacené zálohy ve sl. 3 a poplatku za skutečný odběr ve sl.
4.

Představitel odběratele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem žadatele)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

<xsd:complexType name="ZaverTyp">
Odběratel
Příjmení
Jméno
Titul
Název funkce
Datum

<xsd:element name="Odberatel">
<xsd:element name="Prijmeni" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Jmeno" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Titul" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Funkce" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Datum" type="xsd:date"
minOccurs="0"/>

-

Příloha č. 1 k poplatkovému hlášení za zdroj odběru podzemní vody
Pole či sekce ve formuláři

Příloha

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV

<xsd:complexType name="PrilohyTyp">

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

-
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Výběr Pro zásobování pitnou
vodou
Výběr Pro ostatní užití
Důvod
Identifikační číslo odběru
podzemní vody
Název odběratele
Název zdroje
Název místa odběru

Obec
Obec s rozšířenou
působností
Kraj

Katastrální území odběru
Hydrogeologický rajon
Číslo hydrologického pořadí
Platné povolení k odběru

<xsd:element name="Priloha" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PitnaVoda" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OstatniUziti" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Duvod" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="IDOdberu" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazevOdber" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazevZdroj" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazevMistaOdberu"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="obecKod" type="ZujTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="obecNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ObecRozPus"
type="VodOrpKatalogTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajKod" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Katastr" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="HydroRajon" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="HydroPoradi" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PovoleniVydana">

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

Musí odpovídat názvu odběratele uvedeného na str. č. 1.
Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE (číselník obcí). Musí odpovídat
hodnotě uvedené na str. č. 2.
Musí odpovídat hodnotě uvedené na str. č. 2.

Musí odpovídat hodnotě uvedené na str. č. 2.

Odběratel, který poprvé předkládá ČIŽP poplatkové hlášení, popř.
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vody vydal

Vydal
Č. j.
Dne
Povolené množství odběru

Povolené množství

Způsob stanovení hodnot
odběru

Údaje o měřidle odběru:
Stanovené měřidlo typu:

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Povoleni">

<xsd:element name="Vydejce" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CJ" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Datum" type="xsd:date"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PovoleneMnozstvi">
<xsd:complexType>
<xsd:element name="Rok" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Mesic" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="LitrySekundu" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PrumerLzS" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="OstatniDoplnUdaj"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ZpusobOdberu"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="meridlooSeq" type="MeridloTyp"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="Typ" type="LongStringTyp"

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0

poplatkové přiznání, připojí zároveň kopii platného povolení k
odběru podzemních vod; dojde-li v průběhu kalendářního roku ke
změně povolení nebo k vydání nového povolení, připojí odběratel
kopii pravomocného rozhodnutí o změně (vydání nového) povolení
k prvnímu poplatkovému hlášení (přiznání) předkládanému po této
změně.
Číslo jednací.
-

-

Výběr jedné z možností:
- Měření – je možné přidat více údajů o měřidle
- Výpočet
- Odvození
- Odhad
V případě stanovení hodnot odběru způsobem „měření“ je možno
přidat více údajů o měřidlech.
-
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Evidenční číslo:
Ověření pro stanovené
měřidlo provedeno v roce:
Platnost do:
Provedl:

minOccurs="0"/>
<xsd:element name="EvidCislo" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="RokOvereni" type="xsd:gYear"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="PlatnostOvereniDo"
type="xsd:gYear" minOccurs="0" />
<xsd:element name="OvereniProvedl"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Evidenční číslo měřidla.
Zadá se pouze rok.
-

Příloha: scan povolení
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV nebo logická
kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Scan povolení

<xsd:element name="pripojeneDokumenty"
type="AttachmentsTyp" minOccurs="0" />

Scan povolení.

Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_VOD_PV nebo logická
kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Hlášení vyplnil

<xsd:element name="hlaseniVyplnil"
type="ZpracovatelTyp"/>

Obecná definice common.xsd.

Hlášení vyplnil

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_PV verze 1.0
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