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LIST č. 1 – Základní informace
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Základní údaje hlášení

<xsd:element name="sekceZakladniUdaje"
type="SekceZakladniUdajeTyp" />

-

Výběr řádné/Doplněné hlášení

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

Obecná definice common.xsd1.

Vykazovaný rok

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2021" />

Rok 2021.

Hlášení určeno pro ORP (název)

<xsd:element name="overovatel"
type="OverovatelOdpTyp"/>

Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí
odpovídat IČZÚJ provozovny (komunitní kompostárny). Obecná
definice F_ODP_common_2021_1.xsd2.

Identifikace provozovatele

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

Identifikace provozovatele kompostárny. Ohlašovatelem může
být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. pouze právnická
osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční,
právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice
F_ODP_common_2021_1.xsd.

<xsd:element name="ohlasovatelOstatni"
type="OhlasovatelOdpKompostOstatniTyp" />

V případě právnické osoby a fyzické osoby podnikající (tzn.
subjekt, který má IČO) musí subjekt existovat v průběhu roku
2021.

1
2

Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:

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

Obecná definice common.xsd.

Poznámka:

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

-

Identifikace komunitní
kompostárny zpracovávající
rostlinné zbytky

<xsd:element name="provozovna"
type="ProvozovnaOdpPouzeIcpTyp" />

Obecná definice F_ODP_common_2021_1.xsd.

Komunitní kompostárna pro obce:

<xsd:element name="proObce" type="ObceTyp" />

-

Common.xsd (rok 2021) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
F_ODP_common_2021_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
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List č. 1 – Komunitní kompostárna pro obce
Pole či sekce ve formuláři
Řádek tabulky

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST
<xsd:complexType name="ObceTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument
Minimálně 1 záznam je povinný.

<xsd:sequence>
<xsd:element name="obec" type="ObecIcoTyp"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
<
Název obce

<xsd:element name="zujNazev" type="Nazev48Typ" />

Povinné pole. Název ZÚJ musí odpovídat vybranému IČZÚJ.

IČO

<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />

Identifikační číslo obce dle Obchodního, resp. Živnostenského
rejstříku, z níž jsou do komunitní kompostárny přebírány
rostlinné zbytky. Povinné pole. Kontrola formátu - max . 8
znaků, nesmí být záporné číslo. Pokud je IČO méně, než
8místné, je třeba zleva doplnit nuly na celkový počet 8 míst.
Kontrola duplicitního záznamu - žádné IČO nesmí být uvedeno
vícekrát. IČO musí existovat v číselníku RES.

IČZÚJ

<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" />

Uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce,
která do komunitní kompostárny předala rostlinné zbytky. Číslo
se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým
statistickým úřadem. Povinné pole pro každý záznam. Hodnota
musí odpovídat číselníku.

LIST č. 2 - Hlášení množství
Pole či sekce ve formuláři
Množství

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST
<xsd:element name="mnozstviSeq"
type="MnozstviZUzemiTyp" maxOccurs="unbounded" />
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Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Pořadové číslo

<xsd:element name="poradoveCislo"
type="xsd:positiveInteger" />

Uvede se číslo záznamu přijetí rostlinných zbytků. Defaultně
nastaveno pro každý řádek, pokračující číselná řada podle
počtu řádků.

Množství (t)

<xsd:element name="mnozstvi" type="Decimal3FrTyp" />

Uvede se hmotnost přijatých rostlinných zbytků v tunách
maximálně na tři desetinná místa. Povinné editovatelné pole.
Omezení formátu - nesmí být záporné číslo, nesmí být 0, max 3
desetinná místa, celkový počet znaků 15.

Z území obce (IČO, název obce,
adresa obce, IČZÚJ obce)

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger" />

Uvedou se údaje o obci předávající rostlinné zbytky (IČO, název
obce, adresa obce, IČZUJ obce) – Partner index. Minimálně 1
záznam je povinný. Kontrola na duplicitní záznam (nemohou
být zadány 2 obce se stejným IČO). Pokud je na Listu č. 2
uvedeno stejné IČO jako v sekci "Komunitní kompostárna pro
obce", musí být kombinace IČO a IČZÚJ (resp. IČO, IČZÚJ a
Název obce) shodná.

LIST č. 2 – Příloha – Seznam partnerů
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vy světlující dokument

partner

<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerPairTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Tabulka pro přidání partnera (obce).

1 partner

<xsd:complexType name="PartnerPairTyp">

Každý partner může být uveden pouze jednou. Partnerem
může být pouze Obec.

<xsd:all>
<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger" />
<xsd:element name="partner"
type="PartnerOnlyObecTyp" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
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Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně
F_ODP_KOMPOST

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vy světlující dokument

Partner – index

<xsd:element name="partnerIndex"
type="xsd:positiveInteger" />

Index partnera. Unikátní index partnera. Partner musí být ve
výčtu uveden pouze 1x (žádné IČO a IČZÚJ nesmí být uvedeno
vícekrát).

Údaje o partnerovi

<xsd:element name="partner" type="PartnerOnlyObecTyp"
/>

-

<xsd:complexType name="PartnerOnlyObecTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="obec"
type="PartnerObecShortTyp" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
IČO

<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />

Identifikační číslo obce dle Obchodního, resp. Živnostenského
rejstříku, z níž jsou do komunitní kompostárny přebírány
rostlinné zbytky. Povinné pole. Kontrola formátu - max . 8
znaků, nesmí být záporné číslo. Pokud je IČO méně, než 8
místné, je třeba zleva doplnit nuly na celkový počet 8 míst.
Kontrola duplicitního záznamu - žádné IČO nesmí být uvedeno
vícekrát. IČO musí existovat v číselníku RES a musí náležet obci.

Název

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

Povinné pole. Musí odpovídat číselníku.

Ulice, č. p, č. o

<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ"
minOccurs="0" />

-

IČZÚJ

<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp" />

Povinné pole, musí odpovídat číselníku.

Místo

<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ" />

Povinné pole, musí odpovídat číselníku.

PSČ

<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0" />

Nesmí být záporné číslo, musí být právě 5 znaků, pouze číslice.
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