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List č. 1: Identifikace 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI_541_2020 

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 příslušet 

k místu provozu zařízení v případě stacionárního 

zařízení, nebo odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v 

registru ISPOP v případě, kdy se jedná o mobilní zařízení 

nebo ORP, která vydala souhlas k provozu v případě 

malých zařízení podle § 64 odst. 2 zákona č. 541/2020 

Sb. 

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

Identifikace ohlašovatele zařízení 

pro nakládání s odpady 

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

F_ODP_common_2021_1.xsd3. Adresní údaje 

ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným 

v registru ISPOP. 

Vyplnění hlášení a kontaktní údaje <xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/> Obecná definice common.xsd. Datum vyhotovení 

hlášení musí být shodné s datem odeslání hlášení do 

systému ISPOP. 

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

Zařízení ke skladování, sběru, 

úpravě, využití nebo odstranění 

odpadu povolené podle § 21 odst. 

2 zákona nebo podle zákona o 

integrované prevenci 

<xsd:element name="par21Odst2ZOIP" type="Par21Odst2ZOIPTyp" /> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 21 odst. 2 

zákona (o odpadech) nebo podle zákona o integrované 

prevenci se vyplní List č. 2. 

 

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 2021) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech. 
3 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 Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_ ZARIZENI_541_2020 

nebo logická kontrola1 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Malé zařízení provozované na 

základě souhlasu podle § 64 odst. 

2 zákona 

<xsd:element name="par64Odst2" type="Par64Odst2Typ" /> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 64 odst. 2 

zákona (o odpadech) se vyplní List č. 3. 

Zařízení k využití odpadu 

provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a 

vymezené v příloze č. 4 zákona 

<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> U hlášení o zařízení provozovaném podle § 21 odst. 3 

zákona (o odpadech) se vyplní List č. 3. 

Podidentifikace zařízení     <xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_PAPIRU_LEPENKY" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_SKLA" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_KOVU" /> 

            <xsd:enumeration value="BIOPLYNOVA_STANICE" /> 

            <xsd:enumeration value="UPRAV_KALY_ZEMEDELSKA_PUDA" /> 

            <xsd:enumeration value="ZASYPAVANI_ZEMINOU_KAMENIM" /> 

            <xsd:enumeration value="VYUZITI_SEDIMENTU" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_CHEMICKYCH_LATEK" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_PLASTU_KAUCUKU_VLAKEN" /> 

            <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_ELEKTROZARIZENI" /> 

            <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_PNEUMATIK" /> 

            <xsd:enumeration value="SKLAD_ODPADU" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

Povinné pole pouze v případě volby „Zařízení k využití 

odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 

odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4“, pouze jedna 

z následujících možností může být vybrána: 

1. Zařízení na výrobu papíru nebo lepenky 

2. Zařízení na výrobu skla 

3. Zařízení na výrobu kovů 

4. Bioplynová stanice zpracovávající biomasu a vedlejší 

produkty zemědělské výroby 

5. Používání upravených kalů na zemědělské půdě 

(zemědělec) 

6. Zasypávání zeminou nebo kamením 

7. Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu 

8. Zařízení na výrobu chemických látek 

9. Zařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického 

kaučuku a syntetických vláken 

10. Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení – 

výhradně k přípravě k opětovnému použití 

11. Zařízení ke zpracování odpadních pneumatik – 

výhradně studená nebo teplá metoda protektorování 

12. Sklad odpadů, které vznikly při činnosti provozovatele 

Zařízení podpořené z OPŽP <xsd:element name="zarizeniPodporeneOpzp" type="xsd:boolean" /> Povinný výběr Ano/Ne.  
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List č. 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu 

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

ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zařízení ke skladování, sběru, 

úpravě, využití nebo odstranění 

odpadu povolené podle § 21 odst. 

2 zákona nebo podle zákona o 

integrované prevenci 

 <xsd:element name="par21Odst2ZOIP" type="Par21Odst2ZOIPTyp" 

/> 

<xsd:complexType name="Sekce2Typ"> 

Pro „Zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo 

odstranění odpadu povolené podle § 21 odst. 2 zákona nebo 

podle zákona o integrované prevenci“ se použije část 

s označením „Sekce2Typ“. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp"/> Povinné pole. 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“.  

Pro zařízení bylo vydáno 

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"/> Pole je povinné. 

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

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky) 

<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" 

type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> 

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

ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/> pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 

2 měsíce. 

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

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Datum ukončení provozu zařízení <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. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení – Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 64 

odst. 2 zákona 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Malé zařízení provozované na 

základě souhlasu podle § 64 odst. 

2 zákona 

<xsd:element name="par64Odst2" type="Par64Odst2Typ" 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

Pro „Malé zařízení provozované na základě souhlasu podle § 

64 odst. 2 zákona“ se použijí vyjmenované elementy z části 

s označením „Sekce3Typ“. 

První ohlášení za účelem získání 

IČZ 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Povinný výběr. 

Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 64 odst. 2 a nemá 

příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 

zařízení (IČZ), zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 64 odst. 2 a má 

krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), 

zvolí možnost ''NE''.  

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

ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) 

(pole je v tomto případě povinné). 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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. 

Pro zařízení bylo vydáno 

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"/>  V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní 

pouze Datum zahájení provozu zařízení. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum 

zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze 

obnovení, přerušení nebo ukončení). 

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

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky). 

<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.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

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

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Souhlas k provozu malého zařízení 

vydala ORP 

<xsd:element name="orpSouhlas" type="OrpTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.  

Zadané číslo ORP musí územně spadat pod krajský úřad, 

kterému je hlášení určeno. Hodnota z číselníku ORP/SOP.  

Č. j. souhlasu ORP <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

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

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje. 

 

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zařízení k využití odpadu 

provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a 

vymezené v příloze č. 4 zákona 

<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> 

 

<xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_PAPIRU_LEPENKY" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_SKLA" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_KOVU" /> 

            <xsd:enumeration value="BIOPLYNOVA_STANICE" /> 

            <xsd:enumeration value="VYROBA_CHEMICKYCH_LATEK" /> 

Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě 

výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 

zákona“ (podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11) se použijí 

vyjmenované elementy z části s označením „Sekce3Typ“. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

            <xsd:enumeration 

value="VYROBA_PLASTU_KAUCUKU_VLAKEN" /> 

            <xsd:enumeration 

value="ZPRACOVANI_ODP_ELEKTROZARIZENI" /> 

            <xsd:enumeration value="ZPRACOVANI_ODP_PNEUMATIK" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

První ohlášení za účelem získání 

IČZ 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá 

příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 

zařízení (IČZ), zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a má 

krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), 

zvolí možnost ''NE''.  

Povinný výběr. 

Ohlášení změny údajů o zařízení 

(technologie, kapacity, odpady, 

kódy) nebo první ohlášení dle 

nového zákona 

<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0" /> 

Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem 

získání IČZ" volba NE.  

V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, se výběr neprovádí. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/> V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, pak se pole nevyplňuje. 

 V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba NE, pak je pole povinné. 

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 - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

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

Pro zařízení bylo vydáno 

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"/> V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní 

pouze Datum zahájení provozu zařízení. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum 

zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze 

obnovení, přerušení nebo ukončení). 

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

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky) 

<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.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

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

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

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

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

Adresa umístění zařízení <xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" 

minOccurs="0"/> 

Obecná definice common.xsd. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

SO ORP/SOP <xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.  

Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy 

zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP. 

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 pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ. 

V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.  

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.   

 

List č. 3: Technologie – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 11 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

minOccurs=“0“/> 

- 

BAT xsd:element name="bat" type="xsd:boolean" minOccurs="0" /> BAT – Best Available Techniques. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Výběr Ano/Ne. Povinné pole v případě prvního ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

V případě dalšího ohlášení je pole nepovinné. 

Název zařízení <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Výrobce technologie <xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Popis technologie <xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

 

List č. 3: Kapacity – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona– Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 

11 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Projektované kapacity <xsd:element name="kapacita" type="KapacitaTyp" minOccurs="0"/> - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Roční projektovaná kapacita 

zařízení (t/rok) 

<xsd:element name="rocniProjektovanaKapacita" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

Roční projektovaná 

zpracovatelská kapacita zařízení 

(t/rok) 

<xsd:element name="rocniProjektovanaZpracovatelskaKapacita" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Roční projektovaná 

zpracovatelská kapacita 

povolené činnosti (t/rok) 

<xsd:element 

name="rocniProjektovanaZpracovatelskaKapacitaPovoleneCinnosti" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň 

se jedná o ohlášení změny. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

Projektovaná denní 

zpracovatelská kapacita (t/den) 

<xsd:element name="projektovanaDenniZpracovatelskaKapacita" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň 

se jedná o ohlášení změny. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

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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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň 

se jedná o ohlášení změny. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

Maximální okamžitá kapacita 

zařízení včetně výrobků z odpadu 

(t) 

<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacitaVcetneVyrobku" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Nepovinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ nebo v případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň 

se jedná o ohlášení změny. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

 

List č. 3: Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

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_2021_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_2021_1.xsd. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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 příloh 

č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.  

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

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Kódy způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.  

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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Obecná definice common.xsd. 

 

 

 

 



 

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_ZARIZENI_541_2020        15/32 

List č. 3: Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Rozhodnutí stavebního úřadu   <xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" 

type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /> 

- 

Označení stavebního úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

Označení stavebního úřadu. 

Č.j. rozhodnutí <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Číslo jednací rozhodnutí stavebního úřadu. 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> Datum vydání rozhodnutí. 

Doba platnosti <xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Datum platnosti rozhodnutí. 

Závěr zjišťovacího řízení <xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

/> 

Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne). 

(Závěr zjišťovacího řízení) <xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" 

type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /> 

Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a 

Datum vydání) lze vyplnit pouze v případě volby „Ano“ v poli 

„Závěr zjišťovacího řízení“. 

Označení příslušného úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

- 

Č.j. <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

- 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> - 

 

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 5  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zařízení k využití odpadu 

provozované na základě výjimky 

<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě 

výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

podle § 21 odst. 3 zákona a 

vymezené v příloze č. 4 zákona 

 

<xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="UPRAV_KALY_ZEMEDELSKA_PUDA" 

/> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

zákona“ (podidentifikace č. 5) se použijí vyjmenované 

elementy z části s označením „Sekce3Typ“. 

První ohlášení za účelem získání 

IČZ 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá 

příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 

zařízení (IČZ), zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3, má 

krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a 

ohlašuje pouze změnu provozu zařízení, zvolí možnost ''NE''. 

Povinný výběr. 

Ohlášení změny údajů o zařízení 

(technologie, kapacity, odpady, 

kódy) nebo první ohlášení dle 

nového zákona 

<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0" /> 

Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem 

získání IČZ" volba NE. 

V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, se výběr neprovádí. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name=“icz“ type=“ICZTyp“ minOccurs=“0“/> V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, pak se pole nevyplňuje. 

 V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba NE, pak je pole povinné. 

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 - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

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

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

Pro zařízení bylo vydáno 

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“/> V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní 

pouze Datum zahájení provozu zařízení. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum 

zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze 

obnovení, přerušení nebo ukončení).  

Datum zahájení provozu zařízení <xsd:element name=“datumZahajeniProvozu“ 

type=“DatumZahajeniProvozuTyp“/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky) 

<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.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

Datum obnovení provozu zařízení <xsd:element name=“datumObnoveniProvozu“ 

type=“DatumObnoveniProvozuTyp“/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

Datum ukončení provozu zařízení <xsd:element name=“datumUkonceniProvozu“ 

type=“DatumUkonceniProvozuTyp“/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Adresa umístění zařízení <xsd:element name=“adresaUmisteni“ type=“AdresaTyp“ 

minOccurs=“0“/> 

Obecná definice common.xsd. 

SO ORP/SOP <xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.  

Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy 

zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP. 

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 pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ. 

V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.  

Zeměpisná délka (E)  <xsd:element name=“18ouřadnice“ type=“Wgs84CoordinateTyp“ 

minOccurs=“0“/> 

Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném 

souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice 

common.xsd. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.   

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

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

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

<xsd:complexType name="PouzivaniUpravenychKaluTyp"> 

Povinný výběr.  

V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ, se vybere 

právě jedna z možností.  
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

        <xsd:choice> 

            <xsd:element name="bezJejichDocasnehoUlozeni" 

type="BezJejichDocasnehoUlozeniTyp" /> 

            <xsd:element name="sJejichDocasnymUlozenim" 

type="SJejichDocasnymUlozenimTyp" /> 

        </xsd:choice> 

    </xsd:complexType> 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se výběr neprovádí. 

 

List č. 3: Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 5 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

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

type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>  

Povoleny pouze odpady kat. čísel. 190805, 020204, 020305, 

020403, 020502, 020603 a 020705. 

Obecná definice F_ODP_common_2021_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_2021_1.xsd. 

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

<xsd:sequence> 

Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle příloh 

č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.  

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

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).  
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

maxOccurs="unbounded">  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Kód způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.  

V případě, že je zadán kód nakládání nebo více kódů, jedním 

z nich musí být kód R10a. 

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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Obecná definice common.xsd. 

 

List č. 3: Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 5 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Rozhodnutí stavebního úřadu   <xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" 

type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /> 

- 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Označení stavebního úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

Označení stavebního úřadu. 

Č.j. rozhodnutí <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Číslo jednací rozhodnutí stavebního úřadu. 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> Datum vydání rozhodnutí. 

Doba platnosti <xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Datum platnosti rozhodnutí. 

Závěr zjišťovacího řízení – výběr <xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

/> 

Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne). 

Závěr zjišťovacího řízení <xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" 

type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /> 

Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a 

Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli 

„Závěr zjišťovacího řízení“. 

Označení příslušného úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

- 

Č.j. <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

- 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> - 

 

List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 6, 7  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zařízení k využití odpadu 

provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a 

vymezené v příloze č. 4 zákona 

<xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> 

<xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="ZASYPAVANI_ZEMINOU_KAMENIM" 

/> 

Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě 

výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 

zákona“ (podidentifikace č. 6, 7) se použijí vyjmenované 

elementy z části s označením „Sekce3Typ“. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

            <xsd:enumeration value="VYUZITI_SEDIMENTU" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

První ohlášení za účelem získání 

IČZ 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá 

příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 

zařízení (IČZ), zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem 

přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze 

změnu provozu zařízení, zvolí možnost ''NE''. 

Povinný výběr. 

Ohlášení změny údajů o zařízení 

(technologie, kapacity, odpady, 

kódy) nebo první ohlášení dle 

nového zákona 

<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0" /> 

Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem 

získání IČZ" volba NE.  

V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, se výběr neprovádí. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/> V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, pak se pole nevyplňuje. 

 V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba NE, pak je pole povinné. 

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. 

Pro zařízení bylo vydáno 

integrované povolení 

<xsd:element name="integrovanePovoleni" 

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

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

definice common.xsd. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Údaj o provozu zařízení <xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/> V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní 

pouze Datum zahájení provozu zařízení. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum 

zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze 

obnovení, přerušení nebo ukončení). 

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

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky) 

<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.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

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

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

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

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

Adresa umístění zařízení <xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" 

minOccurs="0"/> 

Obecná definice common.xsd. 

SO ORP/SOP <xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.  
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy 

zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP. 

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 pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ. 

V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.   

 

List č. 3: Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 6, 7 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 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> 

Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

maxOccurs="unbounded"/>  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

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_2021_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_2021_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 příloh 

č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.  

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

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Kód způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.  

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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Obecná definice common.xsd. 

 

List č. 3: Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 6, 7 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Rozhodnutí stavebního úřadu   <xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" 

type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /> 

- 

Označení stavebního úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

Označení stavebního úřadu. 

Č.j. rozhodnutí <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Číslo jednací rozhodnutí stavebního úřadu. 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> Datum vydání rozhodnutí. 

Doba platnosti <xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Datum platnosti rozhodnutí. 

Závěr zjišťovacího řízení – výběr <xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

/> 

Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne). 

Závěr zjišťovacího řízení <xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" 

type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /> 

Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a 

Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli 

„Závěr zjišťovacího řízení“. 

Označení příslušného úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

- 

Č.j. <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

- 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> - 
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List č. 3: Ohlášení údajů o provozu zařízení vymezeném v příloze č. 4 zákona a o provozu malého zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Zařízení k využití odpadu 

provozované na základě výjimky 

podle § 21 odst. 3 zákona a 

vymezené v příloze č. 4 zákona 

xsd:element name="par21Odst3" type="Par21Odst3Typ" /> 

 

<xsd:simpleType name="PodidentifikaceTyp"> 

        <xsd:restriction base="xsd:string"> 

            <xsd:enumeration value="SKLAD_ODPADU" /> 

        </xsd:restrictio 

<xsd:complexType name="Sekce3Typ"> 

Pro „Zařízení k využití odpadu provozované na základě 

výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 

zákona“ (podidentifikace č. 12) se použijí vyjmenované 

elementy z části s označením „Sekce3Typ“. 

První ohlášení za účelem získání 

IČZ 

<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/> Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 21 odst. 3 a nemá 

příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo 

zařízení (IČZ), zvolí možnost ''ANO''.  

Provozuje-li zařízení podle § 21 odst. 3, má krajským úřadem 

přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašuje pouze 

změnu provozu zařízení, zvolí možnost ''NE''. 

Povinný výběr. 

Ohlášení změny údajů o zařízení 

(technologie, kapacity, odpady, 

kódy) nebo první ohlášení dle 

nového zákona 

<xsd:element name="ohlaseniZmeny" type="xsd:boolean" 

minOccurs="0" /> 

Povinný výběr v případě, že je v poli "První ohlášení za účelem 

získání IČZ" volba NE.  

V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, se výběr neprovádí. 

Identifikační číslo zařízení (IČZ) <xsd:element name="ics" type="ICSTyp" minOccurs="0" /> Identifikační číslo skladu. 

V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba ANO, pak se pole nevyplňuje. 

 V případě, že je v poli "První ohlášení za účelem získání IČZ" 

volba NE, pak je pole povinné. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Formát identifikačního čísla skladu je CSXYYYYY, 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. 

Pro zařízení bylo vydáno 

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"/> V případě prvního ohlášení za účelem získání IČZ se vyplní 

pouze Datum zahájení provozu zařízení. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení, pak Datum 

zahájení provozu zařízení nelze ohlásit (lze ohlásit pouze 

obnovení, přerušení nebo ukončení). 

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

type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. 

Lze vybrat pouze v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ. 

Datum přerušení provozu zařízení 

(odstávky) 

<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.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

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

type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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

type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> 

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

Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.  

Lze vybrat pouze v případě, že se nejedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ a zároveň se nejedná o ohlášení změny. 

Adresa umístění zařízení <xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" 

minOccurs="0"/> 

Obecná definice common.xsd. 

SO ORP/SOP <xsd:element name="orp" type="OrpTyp" minOccurs="0" /> Povinné pole v případě, že se jedná o první ohlášení za 

účelem získání IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení, se pole nevyplňuje.  

Zadané číslo ORP musí odpovídat uvedenému IČZÚJ u adresy 

zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP. 

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 pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ. 

V případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje. 

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. 

Povinné pole pouze v případě prvního ohlášení za účelem 

získání IČZ, v případě dalšího ohlášení se pole nevyplňuje.   
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List č. 3: Kapacity – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – Podidentifikace č. 12 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Maximální okamžitá kapacita 

zařízení (t) 

<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacita" 

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

Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0. 

Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.   

Ostatní kapacity se pro podidentifikaci 12 nevyplňují. 

 

List č. 3: Odpady přijímané do zařízení – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 12 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

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 příloh 

č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.  

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

účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné.  

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Kód způsobu nakládání s 

odpadem 

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/> Povinné pole v případě prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ. 

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje.  
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

V případě, že je zadán kód nakládání nebo více kódů, jedním 

z nich musí být kód R13a nebo D15. 

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 prvního ohlášení za účelem získání 

IČZ.  

V případě, že se nejedná o první ohlášení a zároveň se jedná o 

ohlášení změny, pak je pole nepovinné. 

V případě, že se nejedná o ohlášení změny, pak se pole 

nevyplňuje. 

Obecná definice common.xsd. 

 

List č. 3: Rozhodnutí stavebního úřadu – Zařízení k využití odpadu provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 zákona a vymezené v příloze č. 4 zákona – 

Podidentifikace č. 12 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Rozhodnutí stavebního úřadu   <xsd:element name="rozhodnutiStavebnihoUradu" 

type="RozhodnutiStavebnihoUraduTyp" minOccurs="0" /> 

- 

Označení stavebního úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

Označení stavebního úřadu. 

Č.j. rozhodnutí <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Číslo jednací rozhodnutí stavebního úřadu. 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> Datum vydání rozhodnutí. 

Doba platnosti <xsd:element name="dobaPlatnosti" type="ShortStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Datum platnosti rozhodnutí. 

Závěr zjišťovacího řízení – výběr <xsd:element name="zaverAnoNe" type="xsd:boolean" minOccurs="0" 

/> 

Nepovinné výběrové pole (Ano/Ne). 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu 

nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Závěr zjišťovacího řízení <xsd:element name="zaverZjistovacihoRizeni" 

type="ZaverZjistovacihoRizeniTyp" minOccurs="0" /> 

Pole k zjišťovacímu řízení (Označení příslušného úřadu, Č.j. a 

Datum vydání) se zobrazí pouze v případě volby „Ano“ v poli 

„Závěr zjišťovacího řízení“. 

Označení příslušného úřadu <xsd:element name="oznaceni" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

- 

Č.j. <xsd:element name="cisloJednaci" type="MediumStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

- 

Datum vydání <xsd:element name="datumVydani" type="xsd:date" minOccurs="0" /> - 

 

 


