
 

 

Komentář k datovému standardu a automatizovaným 

kontrolám obsahu F_ODP_ZARIZENI  

 

 

Ohlašovací povinnost: Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, 

zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona 

POZN:  Datový standard F_ODP_ZARIZENI slouží pro ohlášení vybraných údajů 

(přerušení, ukončení nebo obnovení provozu) o zařízeních povolených dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro ohlášení vybraných údajů 

(zahájení, přerušení, ukončení, obnovení nebo změny) pro zařízení 

povolená dle nového zákona o odpadech, č. 541/2020 Sb., je určen datový 

standard F_ODP_ZARIZENI_541_2020. 

Formulář:    F_ODP_ZARIZENI 

Dle příslušné legislativy:  příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
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Verze komentáře datového standardu:       1.0 
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LIST č. 1 – Identifikační údaje ohlašovatele 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI 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="2023"/> Rok 2023 – průběžná evidence. 

Hlášení určeno pro krajský úřad 

(název) 

<xsd:element name="overovatel" type="KrajskyUradTyp"/> Hodnota z číselníku krajů. Vybraný kraj musí příslušet k místu 

provozu zařízení v případě stacionárního zařízení nebo 

odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v CRŽP v případě, kdy se 

jedná o mobilní zařízení. 

Kód kraje <xsd:element name="kod" type="MediumStringTyp"/> Hodnota z číselníku krajů. Obecná definice common.xsd. 

Ohlašovatel <xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/> Obecná definice common.xsd a 

F_ODP_common_2022_1.xsd3. Adresní údaje ohlašovatele 

musí odpovídat údajům uvedeným v CRŽP. 

Informace o zařízení <xsd:element name="zarizeni" type="ZarizeniTyp"/> - 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 1 zákona nebo 

integrovaného povolení 

<xsd:element name="par14Odst1" type="Par14Odst1Typ"/> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona 

nebo integrovaného povolení se vyplní List č. 2. 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 2 zákona 

<xsd:element name="par14Odst2" type="Par14Odst2Typ"/> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona 

se vyplní List č. 3a. 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 33b odst. 1 zákona 

<xsd:element name="par33bOdst1" type="Par33bOdst1Typ"/> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 33b odst. 1 

zákona se vyplní List č. 3a. 

 

1 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. 
2 Common.xsd (rok 2022) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech. 
3 F_ODP_common_2022_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 Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI nebo 

logická kontrola1 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 2 zákona (použití 

upravených kalů na zemědělské 

půdě) 

<xsd:element name="par14Odst2PUK" type="Par14Odst2PUKTyp"/> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona 

(použití upravených kalů na zemědělské půdě) se vyplní List č. 

3b. 

Hlášení vyplnil <xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/> Obecná definice common.xsd. Datum vyhotovení hlášení 

musí být shodné s datem odeslání hlášení do systému ISPOP. 

 

LIST č. 2 – Ohlášení údajů o provozu zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 1 zákona nebo 

integrovaného povolení 

<xsd:element name="par14Odst1" type="Par14Odst1Typ"/> 

 

<xsd:complexType name="Sekce2Typ"> 

- 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp"/> V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, 

pro který je hlášení určeno.  

V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele 

došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu 

příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení. 

Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je 

označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení 

v rámci příslušného kraje.  

Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - 

Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - 

Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - 

Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - 

Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd. 

Údaj o provozu zařízení <xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/> Pole je povinné. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Datum zahájení provozu <xsd:element name="datumZahajeniProvozu" 

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum přerušení provozu <xsd:element name="datumPreruseniProvozu" 

type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. Uvádí se 

skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně 

pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje se 

pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 

2 měsíce. 

Datum obnovení provozu <xsd:element name="datumObnoveniProvozu" 

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum ukončení provozu <xsd:element name="datumUkonceniProvozu" 

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. U skládek je 

datem ukončení provozu datum ukončení provozu 1. fáze 

skládky, kdy již není možné na skládku přijímat odpady ke 

skládkování. 

 

LIST č. 3a – Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 2 zákona nebo 

podle § 33b odst. 1 zákona  

<xsd:element name="par14Odst2" type="Par14Odst2Typ"/> 

<xsd:element name="par33bOdst1" type="Par33bOdst1Typ"/> 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

- 

Jedná se o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla 

zařízení (IČZ): 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 14 odst. 2 nebo § 33b 

odst. 1 zákona a nemá příslušným krajským úřadem 

přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost 

''ANO''.  

Provozuje-li zařízení podle § 14 odst. 2 nebo § 33b odst. 1 

zákona, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

zařízení (IČZ) a ohlašujete pouze změnu provozu zařízení 

podle § 39 odst. 3 zákona, zvolí možnost ''NE''. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, 

pro který je hlášení určeno.  

V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele 

došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu 

příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení. 

Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je 

označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení 

v rámci příslušného kraje.  

Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - 

Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - 

Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - 

Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - 

Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd. 

Mobilní zařízení <xsd:element name="mobilniZarizeni" type="xsd:boolean"/> Uvede se, zda se jedná o mobilní zařízení volbou „Ano/Ne“. 

Při volbě „Ano“ se nevyplňují údaje o provozovně a 

Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa 

stacionárního zařízení. 

Zařízení má integrované povolení <xsd:element name="integrovanePovoleni" 

type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/> 

V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná 

definice common.xsd. 

Údaj o provozu zařízení <xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/> - 

Datum zahájení provozu <xsd:element name="datumZahajeniProvozu" 

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, předchozího roku nebo +1 

rok. 

Datum přerušení provozu <xsd:element name="datumPreruseniProvozu" 

type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> 

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. Uvádí se 

skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/> pozastaven (porucha, pozastavení činnosti apod.). Ohlašuje 

se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší 

než 2 měsíce. 

Datum obnovení provozu <xsd:element name="datumObnoveniProvozu" 

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum ukončení provozu <xsd:element name="datumUkonceniProvozu" 

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Místní název (název provozovny) <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Název provozovny přidělený ohlašovatelem. 

Údaje o umístění provozovny <xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" 

minOccurs="0"/> 

Obecná definice common.xsd. 

Zeměpisné souřadnice přibližného 

středu místa stacionárního 

zařízení 

<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" 

minOccurs="0"/> 

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole 

v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání 

identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o 

mobilní zařízení. 

Zeměpisná šířka (N)  <xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" 

minOccurs="0"/> 

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice 

common.xsd 

Zeměpisná délka (E)  <xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" 

minOccurs="0"/> 

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice 

common.xsd 
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LIST č. 3a – Technologie 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Technologie <xsd:element name="technologie" type="TechnologieTyp" 

minOccurs="0"/> 

- 

Název <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

Výrobce <xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

Popis <xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

 

LIST č. 3a – Projektované kapacity 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Projektované kapacity <xsd:element name="kapacita" type="KapacitaTyp" minOccurs="0"/> - 

Roční projektovaná kapacita 

zařízení (t/rok) 

<xsd:element name="rocniProjektovanaKapacita" 

type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/> 

Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se 

nejedná o mobilní zařízení. Nesmí nabývat záporné hodnoty 

nebo hodnoty 0. 

Roční projektovaná 

zpracovatelská kapacita zařízení 

(t/rok) 

<xsd:element name="rocniProjektovanaZpracovatelskaKapacita" 

type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/> 

Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se 

nejedná o mobilní zařízení. Nesmí nabývat záporné hodnoty 

nebo hodnoty 0. 

Projektovaná denní 

zpracovatelská kapacita 

technologie (t/den) 

<xsd:element name="projektovanaDenniZpracovatelskaKapacita" 

type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/> 

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Maximální okamžitá kapacita 

zařízení (t) 

<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacita" 

type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/> 

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 
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LIST č. 3a – Odpady přijímané do zařízení 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

1 řádek <xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/>  

<xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  

Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

Katalogové číslo odpadu <xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" 

type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>  

Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x 

s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být 

odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice 

F_ODP_common_2022_1.xsd. 

Kategorie odpadu <xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" 

type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>  

Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle 

katalogu odpadů. Může nabývat hodnoty O, N, O/N a N/O. 

Obecná definice F_ODP_common_2022_1.xsd. 

Způsob nakládání <xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded">  

Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. Povinné pole v případě, kdy se jedná 

o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla 

zařízení (IČZ). 

Kód způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). Obecná 

definice common.xsd. 

Název způsobu nakládání <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání. 

Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). Obecná 

definice common.xsd. 
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LIST č. 3b – Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě) 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Hlášení o zařízení provozovaném 

podle § 14 odst. 2 zákona (použití 

upravených kalů na zemědělské 

půdě) 

<xsd:element name="par14Odst2PUK" type="Par14Odst2PUKTyp"/> 

<xsd:complexType name="Sekce3bTyp"> 

- 

Jedná se o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního 

čísla zařízení (IČZ): 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 14 odst. 2 (použití 

upravených kalů na zemědělské půdě) a nemá příslušným 

krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), 

zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li zařízení podle § 14 odst. 2 (použití upravených 

kalů na zemědělské půdě) a má krajským úřadem přiděleno 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašujete pouze změnu 

provozu zařízení podle § 39 odst. 3 zákona, zvolí možnost 

''NE''. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, 

pro který je hlášení určeno.  

V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele 

došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu 

příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení. 

Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je 

označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení 

v rámci příslušného kraje.  

Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - 

Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - 

Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - 

Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - 

Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd.  

Údaj o provozu zařízení <xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/> - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Datum zahájení provozu <xsd:element name="datumZahajeniProvozu" 

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, předchozího roku nebo +1 

rok. 

Datum přerušení provozu <xsd:element name="datumPreruseniProvozu" 

type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. V případě 

zařízení na používání upravených kalů se o přerušení nejedná 

v období, kdy nedochází k používání upravených kalů, protože 

je v daném období není možné používat ve smyslu § 3 odst. 1 

písm. q) vyhlášky č. 437/2016 Sb. 

Datum obnovení provozu <xsd:element name="datumObnoveniProvozu" 

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum ukončení provozu <xsd:element name="datumUkonceniProvozu" 

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Místní název (název provozovny) <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Název provozovny přidělený ohlašovatelem. 

Používání upravených kalů  <xsd:element name="pouzivaniUpravenychKalu" 

type="PouzivaniUpravenychKaluTyp" minOccurs="0" /> 

Povinné zvolit jeden z typů zařízení (s nebo bez dočasného 

uložení) pokud se jedná o první ohlášení. Pokud se nejedná o 

první ohlášení, pole se nevyplňuje. 

bez jejich dočasného uložení <xsd:element name="bezJejichDocasnehoUlozeni" 

type="BezJejichDocasnehoUlozeniTyp"/> 

- 

s jejich dočasným uložením <xsd:element name="sJejichDocasnymUlozenim" 

type="SJejichDocasnymUlozenimTyp"/> 

- 

Údaje o umístění provozovny <xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" 

minOccurs="0"/>  

Obecná definice common.xsd. 

Zeměpisné souřadnice 

přibližného středu místa 

stacionárního zařízení 

<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" 

minOccurs="0"/>  

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole 

v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání 

identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o 

mobilní zařízení. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zeměpisná šířka (N)  <xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" 

minOccurs="0"/>  

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice 

common.xsd. 

Zeměpisná délka (E)  <xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" 

minOccurs="0"/>  

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice 

common.xsd. 

 

LIST č. 3b – Odpady přijímané do zařízení 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo 

logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

1. řádek <xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/> 

<xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). 

Katalogové číslo odpadu <xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" 

type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/> 

Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x 

s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být 

odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice 

F_ODP_common_2022_1.xsd. 

Kategorie odpadu <xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" 

type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/> 

- 

Způsob nakládání <xsd:element name="kodyZpusobuNakladani" 

type="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"/> 

- 

Kód způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinný údaj.  Jediným povoleným kódem způsobu nakládání 

s odpadem je pro tento typ zařízení kód R10. 

Název způsobu nakládání <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> - 

 


