Komentář k datovému standardu a automatizovaným
kontrolám obsahu F_ODP_OZD

Ohlašovací povinnost:
Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů
a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnost i
Formulář:

F_ODP_OZD

Dle příslušné legislativy:

příloha č. 16 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:

F_ODP_OZD_2021_1

Verze komentáře datového standardu:

1.0

Datum vydání: 31. 8. 2021
Ohlašovací rok: 2022 (průběžná evidence)

Úvodní informace
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_OZD
nebo logická kontrola1

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Výběr řádné/Doplněné hlášení

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

Obecná definice common.xsd2.

Vykazovaný rok

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2022"/>

Rok 2022 – průběžná evidence.

Hlášení určeno pro krajský
úřad

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

Hodnota z číselníku krajů. Vybraný kraj musí odpovídat IČZÚJ sídla
uvedeného v registru ISPOP. V případě Zahraniční osoby se vyplní „Hlavní
město Praha“.

Kód kraje

<xsd:element name="kod" type="MediumStringTyp"/>

Hodnota z číselníku krajů.

List 1: Identifikace ohlašovatele Obchodníka / Zprostředkovatele / Dopravce odpadů
Pole či sekce ve formuláři

1
2
3

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_OZD
nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Rozlišení ohlašovatele

<xsd:complexType name="IdentifikaceOhlasovateleTyp">

Povinný výběr. Ohlašovatel vybere jednu z možností Obchodník s odpady,
Zprostředkovatel nakládání s odpady nebo Dopravce odpadů

Obchodník s odpady

<xsd:element name="obchodnik" type="ObchodnikTyp"
/>

Obecná definice F_ODP_common_2021_1.xsd.

Zprostředkovatel nakládání
s odpady

<xsd:element name="zprostredkovatel"
type="ZprostredkovatelTyp" />

-

Dopravce odpadů

<xsd:element name="dopravce" type="DopravceTyp" />

-

Ohlašovatel

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

Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb. pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez
IČO (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice
F_ODP_common_2021_1.xsd 3. Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat
údajům uvedeným v registru ISPOP.

V případě logické kontroly vázané k elementu je způsob kontroly nebo omezení popsáno ve sloupci č. 3. Nebude-li popsaná podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.
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 všech formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.
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Pole či sekce ve formuláři
Vyplnění hlášení a kontaktní
údaje

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_OZD
nebo logická kontrola
<xsd:element name="hlaseniVyplnil"
type="ZpracovatelTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument
Obecná definice common.xsd. Datum vyhotovení hlášení musí být shodné s
datem odeslání hlášení do systému ISPOP.

List 2: Ohlášení údajů o činnosti a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_OZD
nebo logická kontrola

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Údaj o činnosti

<xsd:element name="datumVyber"
type="DatumVyberTyp"/>

Vybere se jedno z dat - Datum zahájení provozu, Datum přerušení provozu,
Datum obnovení provozu nebo Datum ukončení provozu.

Datum zahájení provozu

<xsd:element name="datumZahajeniProvozu"
type="DatumZahajeniProvozuTyp"/>

Uvede se datum aktuálního roku, předchozího roku nebo +1 rok.

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>
Datum přerušení provozu

<xsd:element name="datumPreruseniProvozu"
type="DatumPreruseniProvozuTyp"/>

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>
Datum obnovení provozu

<xsd:element name="datumObnoveniProvozu"
type="DatumObnoveniProvozuTyp"/>

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>
Datum ukončení provozu

<xsd:element name="datumUkonceniProvozu"
type="DatumUkonceniProvozuTyp"/>

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>
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