Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu
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Identifikační údaje
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Řádné/Doplněné hlášení
Evidenční číslo řádného hlášení
Rok

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>
<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2019"/>

Identifikace subjektu

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

Odpovědný pracovník
Hlášení vyplnil
Údaje o certifikátu
Certifikát
Číslo certifikátu
Ze dne

<xsd:element name="odpovednyPracovnik"
type="ZpracovatelTyp"/>
<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>
<xsd:element name="certifikaty" type="CertifikatyTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="certifikat" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloCertifikatu" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="zeDne" type="xsd:date" minOccurs="0"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Obecná definice common.xsd1.
Uvede se ohlašovací rok 2019. Povinné pole.
Uvedou se základní identifikační a adresné údaje
ohlašovatele. Rozsah údajů se liší v závislosti na
typu osoby. Obecná definice
F_OVZ_common_2019_1.xsd2.
Uvedou se kontaktní údaje o osobě odpovědné za
ohlášení. Obecná definice common.xsd.
Obecná definice common.xsd.
V případě, že ohlašovatel disponuje certifikátem, je
nutno uvést specifikaci certifikátu.
Uvede se typ certifikátu. Obecná definice
common.xsd.
Uvede se číslo certifikátu. Obecná definice
common.xsd.
Uvede se datum, kdy byl certifikát udělen.

V roce 2019 je podána zpráva o těchto činnostech
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu
nebo odkaz jiný vysvětlující dokument

- mákup/dovoz fluorovaných
skleníkových plynů v množství větším než
200 tun ekvivalentu CO2. Nejedná se o
látky ze zařízení
- prodej/vývoz fluorovaných skleníkových
plynů v množství větším než 200 tun
ekvivalentu CO2. Nejedná se o látky ze

<xsd:element name="ZiskFluorPlyn" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="PredFluorPlyn" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="ZneskFluorPlyn" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="PrvniUvedeniRegul" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="ZnovuZiskRegul" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="ZnovuZiskRegulRecyk"
type="xsd:boolean"/>

Uvede se, zda je za danou činnost hlášení
podáváno či nikoliv. Může nabývat hodnot
ANO (1 – je ohlašováno) nebo NE (0 – není
ohlašováno). V případě, že je za danou
skupinu ohlašováno, musí dále existovat
odpovídající tabulka s alespoň jedním
záznamem).

1
2

Common.xsd (rok 2019) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
F_OVZ_common_2019_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy ovzduší ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_RL verze 1.0

2/8

zařízení.
- zneškodnění fluorovaných skleníkových
plynů
- první uvedení na trh regulovaných látek
- odsáté regulované látky ze zařízení při
údržbě/servisu/vyřazení z provozu.
- odsáté regulované látky při odstranění
zařízení na konci jeho životnosti. Platí pro
subjekty s certifikátem podle § 10 odst. 2
písm. e). Většinou se jedná o hromadnou
recyklaci chladicích zařízení
- recyklace regulovaných látek
- regenerace regulovaných látek
- zneškodnění regulovaných látek

<xsd:element name="RecyklaceRegul" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="RegeneraceRegul" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="ZneskodnRegul" type="xsd:boolean"/>

Tabulka č. 2a (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona)
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která získala od
osoby z jiného členského státu
Evropské unie více než 100 kg
fluorovaných skleníkových plynů

<xsd:element name="Tab2a" type="TabulkaLatkaStatTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„získání fluorovaných skleníkových plynů z jiného
členského státu EU“. Alespoň 1 řádek musí být
vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaStatTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Pole či sekce ve formuláři

Fluorovaný skleníkový plyn
(označení, vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp" />

Dovezené množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Dovezené množství
(tuna ekv. CO2)

<xsd:element name="MnEkvCO2" type="xsd:decimal" />
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Uvede se fluorovaný skleníkový plyn, který je
ohlašován. Hodnota z číselníku. Obecná definice
common.xsd.
Uvede se množství fluorovaného skleníkového
plynu v kg. Hodnota se uvede max. na 3 desetinná
místa.
Uvede se množství dle vzorce: Dovezené množství
(t) * GWP.
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Členský stát EU

<xsd:element name="Stat" type="LongStringTyp" />

Uvede se členský stát EU. Hodnota z číselníku
členských států EU. Nelze vybrat Českou republiku.
Obecná definice common.xsd.

Jednotka

<xsd:element name="Jednotka" type="ShortStringTyp"
fixed="kg"/>

Uvede se v kg. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2b (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona)
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která předala
osobě do jiného členského státu
Evropské unie více než 100 kg
fluorovaných skleníkových plynů

<xsd:element name="Tab2b" type="TabulkaLatkaStatTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„předání fluorovaných skleníkových plynů do
jiného členského státu EU“. Alespoň 1 řádek musí
být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaStatTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Pole či sekce ve formuláři

Fluorovaný skleníkový plyn
(označení, vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp" />

Vyvezené množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Vyvezené množství
(tuna ekv. CO2)

<xsd:element name="MnEkvCO2" type="xsd:decimal" />

Členský stát EU

<xsd:element name="Stat" type="LongStringTyp" />

Jednotka

<xsd:element name="Jednotka" type="ShortStringTyp"
fixed="kg"/>
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Uvede se fluorovaný skleníkový plyn, který je
ohlašován. Hodnota z číselníku. Obecná definice
common.xsd.
Uvede se množství fluorovaného skleníkového
plynu v kg. Hodnota se uvede max. na 3 desetinná
místa.
Uvede se množství dle vzorce: Vyvezené množství
(t) * GWP.
Uvede se členský stát EU. Hodnota z číselníku
členských států. Nelze vybrat Českou republiku.
Obecná definice common.xsd.
Uvede se v kg. Obecná definice common.xsd.
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Tabulka č. 2c (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která
zneškodnila více než 100 kg
fluorovaných skleníkových plynů

<xsd:element name="Tab2c" type="TabulkaLatkaPrevzatoTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„zneškodnění fluorovaných skleníkových plynů“.
Alespoň 1 řádek musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaPrevzatoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Fluorovaný skleníkový plyn
(označení, vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp" />

Zneškodněné množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Zneškodněné množství
(tuna ekv. CO2)

<xsd:element name="MnEkvCO2" type="xsd:decimal" />

Převzato od:

<xsd:element name="PrevzatoOd" type="LongStringTyp" />

Uvede se fluorovaný skleníkový plyn, který je
ohlašován. Hodnota z číselníku. Obecná definice
common.xsd.
Uvede se množství fluorovaného skleníkového
plynu v kg. Hodnota se uvede max. na 3 desetinná
místa.
Uvede se množství dle vzorce: Zneškodněné
množství (t) * GWP.
Uvede se identifikace subjektu, od kterého byl
fluorovaný skleníkový plyn převzat. Obecná
definice common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která uvedla
poprvé na trh v ČR regulované
látky

<xsd:element name="Tab2d1" type="TabulkaLatkaZiskanoTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„první uvedení na trh regulovaných látek“. Alespoň
1 řádek musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZiskanoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp"/>

Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři
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Množství uvedené na trh (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Získáno od:

<xsd:element name="ZiskanoOd" type="LongStringTyp"/>

Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se identifikace subjektu, od kterého byla
regulovaná látka získána. Obecná definice
common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákon)
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která
znovuzískala regulované látky

<xsd:element name="Tab2d2" type="TabulkaLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„znovuzískávání regulovaných látek“. Alespoň 1
řádek musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp" />

Znovuzískané množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Způsob dalšího nakládání:

<xsd:element name="ZpusobNakladani" type="LongStringTyp" />

Pole či sekce ve formuláři

Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.
Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se způsob dalšího nakládání s regulovanou
látkou. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která
znovuzískala regulované látky při
recyklaci výrobků

<xsd:element name="Tab2d2a" type="TabulkaLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„znovuzískávání regulovaných látek“. Alespoň 1
řádek musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp"/>

Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.
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Znovuzískané množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Způsob dalšího nakládání:

<xsd:element name="ZpusobNakladani" type="LongStringTyp"/>

Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se způsob dalšího nakládání s regulovanou
látkou. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která recyklovala
regulované látky

<xsd:element name="Tab2d3" type="TabulkaLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„recyklace regulovaných látek“. Alespoň 1 řádek
musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp"/>

Recyklované množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Způsob dalšího nakládání:

<xsd:element name="ZpusobNakladani" type="LongStringTyp"/>

Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.
Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se způsob dalšího nakládání s regulovanou
látkou. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která
regenerovala regulované látky

<xsd:element name="Tab2d4" type="TabulkaLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„regenerace regulovaných látek“. Alespoň 1 řádek
musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZpusobTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp"/>

Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_RL verze 1.0
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Regenerované množství (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Způsob dalšího nakládání:

<xsd:element name="ZpusobNakladani" type="LongStringTyp"/>

Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se způsob dalšího nakládání s regulovanou
látkou. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2d (pro hlášení podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona)
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_OVZ_RL

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Vyplňuje osoba, která
zneškodnila regulované látky

<xsd:element name="Tab2d5" type="TabulkaLatkaZiskanoTyp"
minOccurs="0"/>

Vyplní se v případě, že v tabulce „V roce 2019 je
podána zpráva o těchto činnostech“ je uvedeno
„zneškodnění regulovaných látek“. Alespoň 1 řádek
musí být vyplněn.

1 záznam - řádek

<xsd:element name="Zaznam" type="ZaznamLatkaZiskanoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

-

Regulovaná látka (označení,
vzorec)

<xsd:element name="Latka" type="LongStringTyp" />

Zneškodněno (kg)

<xsd:element name="Mnozstvi" type="xsd:decimal"/>

Získáno od:

<xsd:element name="ZiskanoOd" type="LongStringTyp" />
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Uvede se regulovaná látka, která je ohlašována.
Hodnota z číselníku. Obecná definice common.xsd.
Uvede se množství regulované látky v kg. Hodnota
se uvede max. na 3 desetinná místa.
Uvede se identifikace subjektu, od kterého byla
regulovaná látka získána. Obecná definice
common.xsd.
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