Problémy validačního schématu formuláře F_OVZ_SPOJ pro údaje
za rok 2011 zjištěné u údajů importovaných z r. 2010
po úpravách validace dne 20.1. 2012
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Chyba názvu ostatního zdroje spadajícího pod vyhlášku
337/2010 Sb.
V souvislosti s nahrazením vyhlášky 355/2002 Sb. vyhláškou 337/2010 Sb. došlo k některým změnám
kódů REZZO v číselníku názvů ostatních zdrojů. Nový číselník byl do formuláře F_OVZ_SPOJ
zabudován už v minulém ohlašovacím období. Pokud se přesto u některých zdrojů starší kódové
označení vyskytne, objeví se při on‐line kontrole hláška např.:

Problém nebylo možné řešit úpravou validace a opravu je možné provést novým
výběrem názvu ostatního zdroje z číselníku přímo ve formuláři F_OVZ_SPOJ.
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Chyba názvu znečišťující látky v části 5 – měření (fixní chyba)
 opraveno
Příklad validační hlášky:

Poznámka: Problém se může týkat i látek TZL, SO2 a VOC.
Příčina:
Chybný xml kód:

Správný xml kód:

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.
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Chyba názvu další znečišťující látky v části 5 měření 
opraveno
Příklad validační hlášky:

Příčina:
Chbyný xml kód:

Správný xml kód:

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.
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Chyba názvu ostatního zdroje – položka 4 v části 3  opraveno
Příklad validační hlášky:

Příčina:
Chybný xml kód:

Správný xml kód:

Úpravou validačního schéma byla odebrána validační kontrola nesprávně uvedených názvů.
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Jiné chyby
Vzhledem k tomu, že systémem ISPOP prošly některé údaje již z r. 2008 (byly použity pro import dat
pro ohlašování za rok 2009), je pravděpodobné, že v ojedinělých případech se v číselnících mohou
objevit i další chyby, např. odkaz na chybný kód sektoru „1A2fI“, v němž je velké písmeno „I“ místo
malého „i“, nebo původní označení sektoru „1A4a“ namísto novějšího „1A4ai“, popř. „1A4c“ namísto
novějšího „1A4ci“.
Tyto zmíněné chyby a další podobné se dají odstranit novým výběrem příslušného kódu z číselníku
přímo ve formuláři F_OVZ_SPOJ.

Při validaci nebo odesílání formuláře se může rovněž vyskytnout „Upozornění“ na chyby ZÚJ nebo
některého údaje adresy (č.p., č.o., ulice, PSČ) provozovatele.

Opravu hodnoty pole ZÚJ nelze v daném případě korektně provést, protože se jedná o statutární
město rozdělené na městské části se samostatnými ZÚJ, které nelze propojit do položky „Obec“ ve
formuláři F_OVZ_SPOJ.
Uvedený nesoulad nezabraňuje odeslání formuláře a jeho dalšímu zpracování.
Řešení:
Do tzv. vstupní hodnoty (tj. do formuláře) byla u č. popisného adresy provozovatele doplněna
hodnota 689 a při následné validaci se chyba již nevyskytla.
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