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1. Identifikace provozovatele a provozovny  

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Řádné poplatkové přiznání / Opravné 

poplatkové přiznání / Dodatečné 

poplatkové přiznání 

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" 

type="RadneDoplneneHlaseniTyp" /> 

Obecná definice common.xsd1. 

Pro opravné a dodatečné se využije element 

<xsd:element name="doplnene" type="DoplneneTyp" 

/> 

Poplatkové přiznání bez uplatnění § 15 

odst. 6 a/nebo § 15 odst. 5 zákona č. 

201/2012 Sb. 

<xsd:element name="poplPrizBezUplatneni" 

type="BezUplatneniTyp" /> 

- 

Poplatkové přiznání s uplatněním § 15 

odst. 6 a/nebo § 15 odst. 5 zákona č. 

201/2012 Sb. 

<xsd:element name="poplPrizSUplatnenim" 

type="SUplatnenimTyp" /> 

- 

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

Název správce poplatku (KÚ) 

 

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

 

 

Hodnota z číselníku. Výběr správce poplatku musí 

odpovídat podmínkám stanovených legislativou. 

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

Kód <xsd:element name="kod" type="OverovatelKodTyp" /> 

 

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

<xsd:pattern value="(CZ\d{3})|(\d{4})" /> 

- 

Kontaktní údaje zpracovatele <xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelNTTyp" /> Obecná definice F_OVZ_common_2021_1.xsd2. 

 

1 Common.xsd (rok 2021) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.   
2 F_OVZ_common_2021_1.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů agendy ovzduší ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Definice je proto zveřejněna v samostatném dokumentu. 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Identifikace subjektu <xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOvzTyp"/> Uvedou se základní identifikační údaje ohlašovatele. 

Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. 

Obecná definice F_OVZ_common_2021_1.xsd. 

Statutární zástupce provozovatele – 

Jméno a Příjmení 

<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" 

type="OhlasovatelOstatniTyp" /> 

<xsd:element name="statutarniZastupceJmeno" 

type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="statutarniZastupcePrijmeni" 

type="LongStringTyp" minOccurs="0"/> 

- 

Identifikace provozovny <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOvzTyp"/> Uvedou se základní identifikační údaje provozovny 

ohlašovatele. Obecná definice 

F_OVZ_common_2021_1.xsd. 

 

2. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 

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

nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Poplatkové přiznání bez uplatnění § 15 

odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 

15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 

<xsd:complexType name="BezUplatneniTyp"> 

 

<xsd:element name="sekce2" type="Sekce2Typ" /> 

Množství znečišťující látky [t/rok]: Hodnota ve tvaru 

MAX NUM 9 číslic, z toho 4 desetinné. 

Poplatek [Kč]: Hodnota ve tvaru MAX NUM 11 číslic, z 

toho dvě desetinné. 

Pokud je uvedeno množství, musí být vypočtena 

hodnota poplatku. 

Emise TZL  [t/rok] <xsd:element name="poplatekTZL" type="PoplatekTyp"/> Viz Poplatek za provozovnu bez uplatnění – struktura 

záznamu. 

Emise SO2  [t/rok] <xsd:element name="poplatekSO2" type="PoplatekTyp"/> Viz Poplatek za provozovnu bez uplatnění – struktura 

záznamu. 

Emise NOx  [t/rok] <xsd:element name="poplatekNOx" type="PoplatekTyp"/> Viz Poplatek za provozovnu bez uplatnění – struktura 

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

nebo logická kontrola 

Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Emise VOC  [t/rok] <xsd:element name="poplatekVOC" type="PoplatekTyp"/> Viz Poplatek za provozovnu bez uplatnění – struktura 

záznamu. 

Poplatek za provozovnu po 

zaokrouhlení 

<xsd:element name="celkovaVyse" type="CelkovaVyseTyp" 

 

<xsd:element name="poplatek" type="ZaokrouhlenyPoplatekTyp" 

/> 

Součet poplatků zaokrouhlený na celé stokoruny 

nahoru [Kč]. Pro řádné poplatkové přiznání musí 

dosahovat částky 50 000 Kč a výše (pro opravné či 

dodatečné nemusí dosahovat částky 50 000 Kč). 

 

Poplatek za provozovnu bez uplatnění – struktura záznamu 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Poplatek – struktura záznamu <xsd:complexType name="PoplatekTyp"> - 

Emise <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" 

minOccurs="0"/> 

Obecná definice common.xsd 

Množství znečišťující látky [t/rok] <xsd:element name="mnozstvi" type="Decimal4FrTyp" 

minOccurs="0" /> 

Nabývá hodnot MAX NUM 9 číslic, z toho 4 

desetinných. Je-li položka vyplněna, je povinná 

položka „Název“.  

Poplatek [Kč] <xsd:element name="poplatek" type="Decimal2FrTyp" 

minOccurs="0" /> 

Pokud je uvedeno množství, musí být vypočtena 

hodnota poplatku. Hodnota poplatku odpovídá 

násobku množství znečišťující látky a sazby uvedené 

příloze č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb. v platném znění. 

Hodnota ve tvaru MAX NUM 11 číslic, z toho dvě 

desetinné. 
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3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Poplatkové přiznání s uplatněním § 15 

odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 

15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 

<xsd:complexType name="SUplatnenimTyp"> 

 

<xsd:element name="sekce3" type="Sekce3Typ" /> 

Množství znečišťující látky [t/rok]: Hodnota ve tvaru 

MAX NUM 9 číslic, z toho 4 desetinné. 

Poplatek [Kč]: Hodnota ve tvaru MAX NUM 11 číslic, z 

toho dvě desetinné. 

Pokud je uvedeno množství, musí být vypočtena 

hodnota poplatku. 

Emise TZL  [t/rok] <xsd:element name="poplatekTZL" type="PoplatekSekce3Typ" /> Viz Poplatek za provozovnu s uplatněním – struktura 

záznamu. 

Emise SO2  [t/rok] <xsd:element name="poplatekSO2" type="PoplatekSekce3Typ" /> Viz Poplatek za provozovnu s uplatněním – struktura 

záznamu. 

Emise NOx  [t/rok] <xsd:element name="poplatekNOx" type="PoplatekSekce3Typ" /> Viz Poplatek za provozovnu s uplatněním – struktura 

záznamu. 

Emise VOC  [t/rok] <xsd:element name="poplatekVOC" type="PoplatekSekce3Typ" /> Viz Poplatek za provozovnu s uplatněním – struktura 

záznamu. 

Poplatek za provozovnu po 

zaokrouhlení 

<xsd:element name="celkovaVyse" type="CelkovaVyseSekce3Typ" 

/> 

<xsd:element name="poplatekPred" 

type="ZaokrouhlenyPoplatekTyp" /><xsd:element 

name="poplatekPo" type="ZaokrouhlenyPoplatekTyp" /> 

Součet poplatků zaokrouhlený na celé stokoruny 

nahoru ze sloupce Poplatek před uplatněním § 15 

odst. 6 a/nebo § 15 odst. 5 [Kč] a součet poplatků ze 

sloupce Poplatek po uplatnění § 15 odst. 6 a/nebo § 

15 odst. 5 [Kč]. 

Přílohy <xsd:element name="prilohy" type="PrilohySekce3Typ" /> - 

 

Poplatek za provozovnu s uplatněním – struktura záznamu 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Poplatek – struktura záznamu <xsd:complexType name="PoplatekSekce3Typ"> - 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Emise <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" 

/> 

Obecná definice common.xsd 

Množství znečišťující látky [t/rok] <xsd:element name="mnozstvi" type="Decimal4FrTyp" 

minOccurs="0" /> 

Nabývá hodnot MAX NUM 9 číslic z toho 4 desetinné. 

Je-li položka vyplněna, je povinná položka „Název“. 

Poplatek před uplatněním § 15 odst. 6 

a/nebo § 15 odst. 5 [Kč] 

<xsd:element name="poplatekPred" type="Decimal2FrTyp" 

minOccurs="0" /> 

Pokud je uvedeno množství, musí být vypočtena 

hodnota poplatku. Hodnota poplatku odpovídá 

násobku množství znečišťující látky a sazby uvedené 

příloze č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb. v platném znění. 

Hodnota ve tvaru MAX NUM 11 číslic, z toho dvě 

desetinné. 

Nevyměření poplatku podle § 15 odst. 

6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 

odst. 5: pro označenou emisi bylo u 

jednoho nebo více zdrojů využito 

nevyměření poplatku podle § 15 odst. 6 

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

minOccurs="0" /> 

Pokud je uplatněno, musí být uveden postup výpočtu 

v příloze „Postup výpočtu poplatku (soubor typu 

excel)“. 

Nevyměření poplatku podle § 15 odst. 

6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 

odst. 5: pro označenou emisi bylo u 

jednoho nebo více zdrojů využito 

snížení poplatku podle § 15 odst. 5 

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

minOccurs="0" /> 

Pokud je uplatněno, musí být uveden postup výpočtu 

v příloze „Postup výpočtu poplatku (soubor typu 

excel)“. 

Poplatek po uplatnění § 15 odst. 6  

a/nebo § 15 odst. 5 [Kč] 

<xsd:element name="poplatekPo" type="Decimal2FrTyp" 

minOccurs="0" /> 

Hodnota ve tvaru MAX NUM 11 číslic, z toho dvě 

desetinné. 

Přílohy 

Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Postup výpočtu poplatku (soubor typu 

excel) 

<xsd:element name="priloha1" type="FileDataTyp" />                    Obecná definice common.xsd. Příloha je povinná. 

Příloha 2 <xsd:element name="priloha2" type="FileDataTyp" minOccurs="0" 

/> 

Obecná definice common.xsd 
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Pole či sekce ve formuláři Příslušný název elementu v XSD šabloně F_OVZ_POPL Popis pole včetně automatizovaných kontrol 

obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument 

Příloha 3 <xsd:element name="priloha3" type="FileDataTyp" minOccurs="0" 

/> 

Obecná definice common.xsd 

 


