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1.

Rozšíření komentáře o elementy a popis pro evidenci F_VOD_AKU, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ a F_VOD_VYPOUSTENI

2.

Rozšíření komentáře o elementy a popis pro evidenci F_VOD_OV a F_VOD_PV.
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Údaje o ověřovateli – F_VOD_38, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Údaje o ověřovateli

<xsd:complexType name="OverovatelVodTyp">

Uvede se příslušný úřad, který je ověřovatelem hlášení. Příslušný
úřad musí odpovídat podmínkám výběru dle platné legislativy.

Kód vodoprávního úřadu

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

Hodnota z číselníku kódů vodoprávních úřadů a ověřovatelů.
Obecná definice common.xsd1.

Název vodoprávního úřadu

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>

Příslušný název vodoprávního úřadu nebo ověřovatele. Obecná
definice common.xsd.

Údaje o ohlašovateli – F_VOD_38, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU, F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Údaje o ohlašovateli

<xsd:complexType name="OhlasovatelVodTyp">

-

Ohlašovatel

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

Identifikace ohlašovatele. Obecná definice common.xsd.

Povinný subjekt – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Trvalý pobyt – sídlo povinného
subjektu

1

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="PovinnySubjektVodTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Uvedou se základní identifikační a adresné údaje povinného
subjektu. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby.

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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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Povinný subjekt

<xsd:element name="povinnySubjekt" type="SubjektVodTyp" />

-

Název

<xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

-

Identifikátor typu subjektu

<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber"
type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp" minOccurs="0" />

Obecná definice common.xsd.

Adresa

<xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp"
minOccurs="0" />

-

Název pobočky

<xsd:element name="nazevPobocky" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

-

Dlouhodobé provozní údaje – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Břeh

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="BrehTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Zvolí se břeh levý, střed, pravý nebo oba.

<xsd:choice minOccurs="0">
<xsd:element name="brehLevy" type="BrehLevyTyp" />
<xsd:element name="brehStred" type="BrehStredTyp" />
<xsd:element name="brehPravy" type="BrehPravyTyp" />
<xsd:element name="brehOba" type="BrehObaTyp" />
Kraj

<xsd:simpleType name="KodKrajTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[cC][zZ][0-9]{2,3}0" />
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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Okres

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="KodOkresTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[cC][zZ][0-9]{3}[0-9a-cA-C]" />
Obec

<xsd:simpleType name="KodObecTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="5[0-9]{5}" />
Katastrální území

<xsd:simpleType name="KodKatastrTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[679][0-9]{5}" />
Hydrogeologický rajon

<xsd:simpleType name="KodHGRajonTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}" />

Roční údaje – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Způsob stanovení

<xsd:complexType name="ZpusobStanoveniTyp">

Musí být vybrán způsob stanovení hodnot, pokud je vyplněna
alespoň 1 hodnota prvním v řádku v tabulce, kde se uvádí množství
odběru/vypouštění.

Měření

<xsd:element name="zpuMerMereni" type="ZpuMerMereniTyp"
/>

-
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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Výpočet

<xsd:element name="zpuMerVypocet"
type="ZpuMerVypocetTyp" />

-

Odvození

<xsd:element name="zpuMerOdvozeni"
type="ZpuMerOdvozeniTyp" />

-

Odhad

<xsd:element name="zpuMerOdhad" type="ZpuMerOdhadTyp"
/>

-

Roční údaje – tabulka ODBĚR/VYPOUŠTĚNÍ – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Množství odběru/vypouštění
(sloupce I – XII)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="Odber12MesicuTyp">
<xsd:element name="objemMes01" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes02" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny
nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty
vyplněny.
Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků.

<xsd:element name="objemMes03" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes04" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes05" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes06" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes07" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common
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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

<xsd:element name="objemMes08" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes09" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes10" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes11" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes12" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />
Celkem – sloupec

<xsd:element name="objemCelkem" type="Dec12pTyp"
minOccurs="0" />

Nezáporné číslo, 3 desetinná místa, max. 12 znaků. Hodnota musí
odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve sloupci I – XII.

Roční údaje – tabulka POČET HODIN ODBĚRU/VYPOUŠTĚNÍ – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Počet hodin odběru/vypouštění
(sloupce I – XII)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:element name="pocetHodinOdberu18"
type="PocetHodinOdberu12MesicuTyp"/>
<xsd:element name="hodinyMes01" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

V případě nulového hlášení musí být všechny hodnoty vyplněny
nulami, v případě prázdného hlášení nesmí být žádné hodnoty
vyplněny.
Hodnota nesmí přesáhnout počet hodin v měsíci (viz níže).

<xsd:element name="hodinyMes02" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes03" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common
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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

<xsd:element name="hodinyMes04" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes05" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes06" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes07" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes08" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes09" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes10" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes11" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="hodinyMes12" type="Int3pTyp"
minOccurs="0" />
Celkem – sloupec

<xsd:element name="hodinyCelkem" type="Int4pTyp"
minOccurs="0" />

Nezáporné celé číslo, max. 3 znaky.
Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot uvedených ve
sloupci I – XII. Hodnota nesmí přesáhnout součet hodin v roce.

měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

Celkem

maximální počet hodin
(rok 2022)

744

672

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

8 760
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Roční údaje – tabulka VYPOUŠTĚNÉ A PRODUKOVANÉ ZNEČIŠTĚNÍ – F_VOD_VYPOUSTENI
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Ukazatel

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="KodUkazatelTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}(-[a-zA-Z]{4})?" />
Jednotka

<xsd:simpleType name="JednotkaTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="15" />
Počet skutečně připojených
obyvatel

<xsd:simpleType name="Int9pTyp">

-

<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:totalDigits value="9" />
<xsd:minInclusive value="0" />

Poznámka – F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Ostatní přílohy

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="OstatniPrilohyTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Obecná definice common.xsd.

<xsd:element name="priloha" type="FileDataTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common
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Odebrané množství podzemní vody (pro zásobování pitnou vodou/ pro ostatní užití) - F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

<xsd:complexType name="Odber12Mesicu2FrTyp">

Odběr (m3)

<xsd:element name="objemMes01" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes02" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes03" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes04" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes05" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes06" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes07" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes08" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes09" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes10" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="objemMes11" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />

Pokud je hodnota uvedena, je povinné uvést hodnotu s přesností na
2 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.

<xsd:element name="objemMes12" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />
Součet/rok odběr

<xsd:element name="objemCelkem" type="Decimal2FrTyp"
minOccurs="0" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common
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2 desetinná místa. Hodnota musí odpovídat součtu dílčích hodnot
uvedených ve sloupci 1–12. Obecná definice common.xsd.
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Základní identifikační údaje – Údaje o zdroji odběru podzemní vody/znečišťování – F_VOD_PV, F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Základní identifikační údaje
zdroje

<xsd:complexType name="IdentifikaceZdrojeTyp">

-

Název

<xsd:element name="nazevZdroje" type="LongStringTyp" />

-

Obec (výběr z číselníku)

<xsd:element name="obecKod" type="ZujTyp" />
<xsd:element name="obecNazev" type="LongStringTyp" />

Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE (číselník obcí). Povinný údaj.
Název obce musí odpovídat uvedenému kódu obce dle číselníku.

Obec s rozšířenou působností
(ORP)

<xsd:element name="obecRozPusob" type="VodOrpKatalogTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:complexType name="VodOrpKatalogTyp">
<xsd:element name="kod" type="OrpTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Výběr z číselníku ORP a SOP. Název ORP nebo SOP musí odpovídat
příslušnému kódu ORP nebo SOP dle číselníku. Obec musí spadat
pod vybrané ORP nebo SOP. Povinný údaj.

Kraj

<xsd:element name="krajNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="krajKod" type="KrajCZTyp" minOccurs="0"
/>

Výběr z číselníku krajů. Název kraje musí odpovídat příslušnému
kódu kraje dle číselníku. ORP nebo SOP musí spadat pod vybrané
ORP nebo SOP. Povinný údaj.

Zařízení má integrované
povolení

<xsd:element name="integrovanePovoleni"
type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0" />

Obecná definice common.xsd.
Uvede se ANO, pokud má zdroj vydané integrované povolení.

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common
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Představitel odběratele/znečišťovatele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem odběratele/znečišťovatele) – F_VOD_PV, F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Představitel
odběratele/znečišťovatele

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="OhlasovatelVodOvPvOstatniTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

-

Jméno

<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0" />

Povinný údaj.

Příjmení

<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0" />

Povinný údaj.

Titul

<xsd:element name="titul" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0" />

-

Telefon

E-mail

Název funkce

<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp" />
<xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" />
<xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" />
<xsd:element name="email" type="LongStringTyp" />
<xsd:element name="nazevFunkce" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common

Povinný údaj.

Povinný údaj.

-
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Způsob stanovení hodnot odběru/vypouštěných odpadních vod – F_VOD_PV, F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="ZpusobStanoveniHodnotTyp">
Způsob stanovení hodnot
odběru/vypouštěných
odpadních vod

<xsd:enumeration value="MERENI" />
<xsd:enumeration value="VYPOCET" />
<xsd:enumeration value="ODVOZENI" />
<xsd:enumeration value="ODHAD" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Výběr jedné z možností:
Měření – je možné přidat více údajů o měřidle
Výpočet
Odvození
Odhad

Údaje o typu znečištění – F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Typ znečištění

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="DruhVodyTyp">
<xsd:enumeration value="NECISTENE_ODPADNI_VODY" />
<xsd:enumeration value="CISTENE_ODPADNI_VODY" />
<xsd:enumeration value="CISTENE_ODPADNI_VODY_Z_VYROBY"
/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Výběr typu znečištění odpadní vody:
pro nečištěné odpadní vody
pro čištěné odpadní vody
pro čištěné odpadní vody z výroby buničiny a ze zušlechťování
bavlnářských a lnářských textilií
Lze vybrat pouze 1 možnost.

Druh odběru – F_VOD_OV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Druh odběru

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:simpleType name="DruhOdberuTyp">
<xsd:enumeration value="ODBER_POVRCHOVE_VODY" />

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Výběr z odběru vody:
povrchové vody
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Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:enumeration value="ODBER_PITNE_VODY_Z_VODOVODU"
/>
<xsd:enumeration value="ODBER_PODZEMNI_VODY" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

pitné vody z veřejného vodovodu
podzemní vody

Údaje pro dodatečné poplatkové přiznání – F_VOD_OV, F_VOD_PV
Pole či sekce ve formuláři
(popis ve formulářích může
být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)
Údaje pro dodatečné
poplatkové přiznání
Datum zjištění změny
Důvod podání dodatečného
přiznání
Původní výše poplatku (Kč)
Nová výše poplatku (Kč)
Změna částky poplatku (Kč)

Příslušný název elementu v XSD šabloně F_VOD_common

<xsd:complexType name="UdajeDodatecneTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Tabulka povinná v případě výběru „Dodatečné přiznání“ na str. 1.

<xsd:element name="datumZjisteniZmeny" type="xsd:date" />
<xsd:element name="duvodPodani" type="LongStringTyp" />

Uvede se datum, kdy poplatník zjistil změnu.

<xsd:element name="puvodniVysePoplatku" type="xsd:decimal"
/>
<xsd:element name="novaVysePoplatku" type="xsd:decimal" />

Uvede se výše poplatku za danou věc v posledním podaném
přiznání (hodnota ve sl. 5 ř. 03 tabulky 2.3.)
Uvede se nová výše poplatku za danou věc vypočtená v dodatečném
přiznání – musí odpovídat hodnotě ve sl. 5 ř. 03 tabulky 2.3.
Uvede se rozdíl výše poplatku „nový mínus původní“, tzn.
„+“nedoplatek, „-“ přeplatek.

<xsd:element name="zmenaCastkyPoplatku" type="xsd:decimal"
/>

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_VOD_common

-
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