
 

 

 

 

Komentář k datovému standardu a automatizovaným 

kontrolám obsahu F_ODP_common  

 

 

Ohlašovací povinnost:  Společné prvky agendy ODPADY 

Formulář:    F_ODP_common 

Dle příslušné legislativy:  - 

 

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_ODP_common_2022_1 

Verze komentáře datového standardu:       1.0 (změny k 30.6.) 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 30. 6. 2022 

Ohlašovací rok: 2022 (roční hlášení), 2023 (průběžné evidence)



 

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_common         2/7 

 

Údaje o ohlašovateli – F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_ODP_PCB, F_ODP_VYUCT 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Ohlašovatel <xsd:complexType name="OhlasovatelOdpProdTyp"> Obecná definice common.xsd1. 

V případě ročních hlášení musí subjekt (tzn. IČO) existovat v RES k 31.12.2022 

a IČZUJ musí odpovídat údaji IČZUJ uvedeným v RES, pokud tento údaj je v 

RES uveden. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem pouze 

právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČO (zahraniční, 

právnická), nikoliv fyzická osoba s výjimkou F_ODP_PCB. 

Výběr - Typ subjektu <xsd:element name="spolecnostVyber" 

type="SpolecnostVyberTyp" /> 

Výběrové pole typ subjektu. 

Adresa <xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" /> Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným v CRŽP. 

Obecná definice common.xsd. 

Ohlašovatel - ostatní <xsd:complexType 

name="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp"> 

- 

ORP <xsd:element name="orp" type="OrpTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

CZ-NACE <xsd:element name="cznace" type="LongStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

Obecná definice common.xsd. 

 

Údaje o subjektu (právnická osoba) – F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020, F_ODP_VYUCT 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Právnická osoba  <xsd:complexType name="PravnickaOsobaTyp"> V případě F_ODP_PCB se jedná o pole, které vyplňuje i Fyzická osoba 

podnikající. 

Název  <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

IČO  <xsd:element name="ic" type="IcTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

 

 

1 Common.xsd (rok 2022) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech. 
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Údaje o subjektu (fyzická osoba podnikající) - F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Fyzická osoba podnikající  <xsd:complexType name="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp"> - 

Jméno osoby  <xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp" /> - 

Jméno <xsd:element name="jmeno" type="xsd:string" /> - 

Příjmení <xsd:element name="prijmeni" type="xsd:string" /> - 

Název  <xsd:element name="nazev" type="xsd:string" 

minOccurs="0" /> 

- 

IČO  <xsd:element name="ic" type="IcTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

 

Údaje o subjektu (zahraniční osoba) – F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Zahraniční osoba  <xsd:complexType name="ZahranicniOsobaTyp"> - 

Kód země  <xsd:element name="kodZeme" type="LongStringTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

Název země  <xsd:element name="nazevZeme" type="LongStringTyp" 

/> 

Obecná definice common.xsd. 

Název osoby  <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

ID_ISPOP  <xsd:element name="identifikacniCislo" 

type="LongStringTyp" /> 

Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby.  

 

Údaje o subjektu (právnická osoba bez IČO) – F_ODP_PCB, F_ODP_OZD, F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Právnická osoba bez IČO  <xsd:complexType name="PravnickaOsobaBezIcTyp"> - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Název <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /> Obecná definice common.xsd. 

ID_ISPOP  <xsd:element name="identifikacniCislo" 

type="LongStringTyp" /> 

Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby. 

 

Údaje o subjektu (fyzická osoba) - F_ODP_PCB 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Fyzická osoba  <xsd:complexType name="FyzickaOsobaPcbTyp"> - 

Název <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/> Obecná definice common.xsd. 

Číslo OP/pasu <xsd:element name="cisloOP" type="CisloDokladuTyp"/> 

<xsd:element name="cisloPasu" 

type="CisloDokladuTyp"/> 

Hodnoty musí odpovídat údajům v CRŽP. 

ID ISPOP <xsd:element name="identifikacniCislo" 

type="LongStringTyp"/> 

Hodnota musí odpovídat údajům v CRŽP. 

 

Katalogové číslo odpadu a název – F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Katalogové číslo odpadu a 

název 

<xsd:complexType name="KatalogoveCisloOdpaduTyp"> - 

Kód odpadu <xsd:element name="kod" 

type="KatalogoveCisloOdpaduKodTyp"/> 

<xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"> 

<xsd:minLength value="6" /> 

<xsd:maxLength value="6" /> 

Uvede se kód odpadu dle platného číselníku katalogu odpadů. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

</xsd:restriction> 

Název odpadu <xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" 

minOccurs="0"/> 

Uvede se název odpadu dle platného číselníku katalogu odpadů. V případě, 

že kód odpadu končí dvojčíslím 99, je povinné uvést upřesnění názvu 

odpadu. 

 

Kategorie odpadu – F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Kategorie odpadu <xsd:simpleType 

name="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"> 

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

<xsd:enumeration value="O" /> 

<xsd:enumeration value="N" /> 

<xsd:enumeration value="O_N" /> 

<xsd:enumeration value="N_O" /> 

</xsd:restriction> 

Musí odpovídat hodnotě povolené v číselníku, které může nabývat daný kód 

odpadu. 

 

Způsob nakládání – F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Způsob nakládání <xsd:complexType name="KodZpusobuNakladaniTyp"> - 

Kód způsobu nakládání <xsd:element name="kod" 

type="KodZpusobuNakladaniKodTyp" /> 

 

<xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"> 

F_ODP_ZARIZENI musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady 

(vysvětlivky k příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).  

U formuláře F_ODP_ZARIZENI_541_2020 musí odpovídat kódu z číselníku 

nakládání s odpady dle příloh č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

<xsd:minLength value="3" /> 

<xsd:maxLength value="4" /> 

Název způsobu nakládání <xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" 

minOccurs="0" /> 

F_ODP_ZARIZENI musí odpovídat příslušnému kódu nakládání s odpady 

(vysvětlivky k příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).  

U formuláře F_ODP_ZARIZENI_541_2020 musí odpovídat příslušnému kódu 

nakládání s odpady dle příloh č. 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb. 

 

Údaje o provozovně (ostatní) – F_ODP_ZARIZENI, F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Integrované povolení <xsd:element name="integrovanePovoleni" 

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

Obecná definice common.xsd. 

 

 

Údaje o obchodníkovi s odpady – F_ODP_OZD 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

IČOB <xsd:simpleType name="ICOBTyp"> 

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

            <xsd:pattern value="CO[ASULKHEPCJBMTZ](0{4}[1-

9]|0{3}[1-9]\d|0{2}[1-9]\d{2}|0[1-9]\d{3}|[1-9]\d{4})" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

Identifikační číslo obchodníka s odpady.  

IČOB - musí začínat písmeny CO, nesmí začínat písmeny CZ ani CS.  

Formát identifikačního čísla obchodníka je COXYYYYY, kde X je označení kraje 

a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. 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. 
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Identifikační číslo skladu – F_ODP_ZARIZENI_541_2020 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Číslo skladu u původce <xsd:simpleType name="ICSTyp"> 

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

            <xsd:pattern value="CS[ASULKHEPCJBMTZ](0{4}[1-

9]|0{3}[1-9]\d|0{2}[1-9]\d{2}|0[1-9]\d{3}|[1-9]\d{4})" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

Identifikační číslo skladu. 

Formát identifikačního čísla skladu je CSXYYYYY, kde X je označení kraje a 

YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. 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. U IČS musí být vyplněna velká písmena. 

 

Údaje o skládce – F_ODP_VYUCT 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně 

F_ODP_common 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný 

vysvětlující dokument 

Identifikační číslo zařízení (IČZ)  <xsd:simpleType name="ICSTyp"> 

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

            <xsd:pattern value="CS[ASULKHEPCJBMTZ](0{4}[1-

9]|0{3}[1-9]\d|0{2}[1-9]\d{2}|0[1-9]\d{3}|[1-9]\d{4})" /> 

        </xsd:restriction> 

    </xsd:simpleType> 

Uvede se identifikační číslo zařízení (IČZ), které bylo přiděleno v souladu s § 

14 zákona č. 185/2001 Sb. nebo § 21 zákona č. 541/2020 Sb. krajským 

úřadem.  

Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a 

YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení.  

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. U IČZ musí být vyplněna velká písmena. 

Kontrola existence IČZ v Registru zařízení ve vazbě k subjektu IČO.  

Měkká kontrola adresních údajů vůči údajům uvedených v Registru zařízení k 

31. 12. 2022.  

Obecná definice common.xsd. 

 


