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Část A: XSD schéma souboru XML 
 

<xs:schema id="ISOH" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-

com:xml-msdata"> 

<xs:element name="ISOH" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US"> 

<xs:complexType> 

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element name="EXP_PARAMS"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="EXP_PARAMS_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="PARAMETR" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="HODNOTA" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="KATALOG"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="KATALOG_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="KTL_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="KTL_KTG" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="KTL_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZARIZ"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZARIZ_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 



 

 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZ_ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_IDENT" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_ULICE" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_OBEC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_PSC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_MOBILNI" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_ZUJ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_ZUJNAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_STACIONARNITYP" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_MOBILNITYP" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_SOUHLAS" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_IPPC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_IPPCCISLO" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_TYP" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_GPSSIRKA" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_GPSDELKA" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRZ_ZAKON" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZKATALOG"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZKATALOG_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZKTL_ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_PROCES" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_OBLAST" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_ORDER" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZKTL_ZAKON" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZHISTORIEPROVOZU"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZHISTORIEPROVOZU_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="IDZARIZ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="PROVOZOVATELIC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="PROVOZOVATELNAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="STAV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="DATUMOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="DATUMDO" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 



 

 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZPOVOLODP"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZPOVOLODP_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRPO_ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRPO_IDZRSP" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRPO_ODPKOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRPO_ODPKTG" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRPO_PLATNOSTOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRPO_PLATNOSTDO" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZPROVOZOVATEL"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZPROVOZOVATEL_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRSP_ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_IDZARIZ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELIC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELNAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELULICE" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELOBEC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELPSC" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELZUJ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PROVOZOVATELZUJNAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PLATNOSTOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_PLATNOSTDO" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_KRAJ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRSP_KODCIZIHOSTATU" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZROZSAH"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZROZSAH_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRRO_ID" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRRO_IDZKATALOG" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRRO_IDZARIZ" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRRO_IDZRSP" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRRO_PLATNOSTOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRRO_PLATNOSTDO" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 



 

 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="KRAJ"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="KRAJ_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="KRA_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="KRA_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="KRA_ZNAK" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZEME"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZEME_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZEM_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZEM_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZEM_CLENEU" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZEM_NAZEVPLNY" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZEM_EN_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZEM_EN_NAZEVPLNY" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZTYPM"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZTYPM_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRTM_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTM_ZAKON" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTM_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTM_NAZEVZKRACENY" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="ZRZTYPS"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRZTYPS_REC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="ZRTS_KOD" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTS_ZAKON" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTS_NAZEV" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

<xs:element name="ZRTS_NAZEVZKRACENY" type="xs:string" minOccurs="0" /> 



 

 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:choice> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 



 

 

 

Část B: Popis elementů 

 
Název elementu, 
sloupce nebo tabulky 

Popis Vazba na 
element nebo 
tabulku 

KATALOG Katalog odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb. (pouze 6-
místná katalogová čísla) 

 

KTL_KOD Kód odpadu 
 

KTL_KTG Kategorie odpadu (N = nebezpečný, O = ostatní) 
 

KTL_NAZEV Název odpadu 
 

KRAJ Seznam krajů 
 

KRA_KOD Kód kraje dle klasifikace ČSÚ (CZ = celá Česká republika) 
 

KRA_NAZEV Název kraje 
 

KRA_ZNAK Písmenný znak kraje 
 

ZKATALOG Katalog činností zařízení 
 

ZKTL_ID Identifikační klíč záznamu 
 

ZKTL_KOD Kód technologie 
 

ZKTL_NAZEV Název technologie 
 

ZKTL_PROCES Název procesu (skupiny technologie) 
 

ZKTL_OBLAST Název oblasti (kategorie technologie) 
 

ZKTL_ORDER Pořadové číslo 
 

ZKTL_ZAKON 
(od verze 5) 

Zákon určující činnost: 
2001 = zákon 185/2001 Sb. 
2020 = zákon 541/2020 Sb. 

 

ZARIZ Zařízení 
 

ZRZ_ID Identifikační klíč záznamu  

ZRZ_IDENT Identifikační číslo zařízení, obchodníka nebo skladu u 
původce (IČZ, IČOB, IČS) 

 



 

 

 

ZRZ_ULICE Adresa zařízení nebo skladu - ulice (pouze u stacionárních 
zařízení a skladů u původce) 

 

ZRZ_OBEC Adresa zařízení nebo skladu - obec (pouze u stacionárních 
zařízení a skladů u původce) 

 

ZRZ_PSC Adresa zařízení nebo skladu - PSČ (pouze u stacionárních 
zařízení a skladů u původce) 

 

ZRZ_MOBILNI Typ zařízení: 
0 = stacionární 
1 = mobilní 

 

ZRZ_ZUJ Adresa zařízení nebo skladu - kód Základní územní jednotky dle 
klasifikace ČSÚ (pouze u stacionárních zařízení a skladů u 
původce) 

 

ZRZ_ZUJNAZEV 
(od verze  3) 

Adresa zařízení nebo skladu - název Základní územní jednotky 
dle klasifikace ČSÚ (pouze u stacionárních zařízení a skladů u 
původce) 

 

ZRZ_STACIONARNITYP 
(od verze 5) 

Typ stacionárního zařízení (pouze u stacionárních zařízení) ZRZTYPS 

ZRZ_MOBILNITYP Typ mobilního zařízení (pouze u mobilních zařízení) ZRZTYPM 

ZRZ_SOUHLAS Typ souhlasu s provozem zařízení: 

0 = podle § 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. 
1 = podle § 14 odst. 2 zákona 185/2001 Sb. (kromě použití 
upravených kalů) 
2 = bez souhlasu (malé zařízení pro zpracování BRO podle § 33b 
odst. 1 písm. a) zákona 185/2001 Sb. 
3 = podle § 14 odst. 2 zákona 185/2001 Sb. - použití upravených 
kalů 
4 = podle § 21 odst. 2 zákona 541/2020 Sb. 5 = podle § 21 odst. 3 
zákona 541/2020 Sb. 6 = podle § 64 odst. 2 zákona 541/2020 Sb. 

 

ZRZ_IPPC Rozlišení, zda je pro zařízení vydáno integrované povolení IPPC: 

0 = ne, 1 = ano 

 

ZRZ_IPPCCISLO Registrační kód zařízení v evidenci integrovaných povolení IPPC  



 

 

 

ZRZ_TYP (od verze 4) Typ subjektu : Z = zařízení 

O = obchodník 

S = sklad u původce 

 

ZRZ_GPSSIRKA GPS souřadnice stacionárních zařízení nebo skladů u 
původce 

- šířka (WGS84, desetinný formát) 

 

ZRZ_GPSDELKA GPS souřadnice stacionárních zařízení nebo skladů u 
původce 

- délka (WGS84, desetinný formát) 

 

ZRZ_ZAKON 
(od verze 5) 

Zákon, podle kterého byl udělen souhlas: 2001 = zákon 
185/2001 Sb. 

2020 = zákon 541/2020 Sb. 

 

ZRZPROVOZOVATEL Provozovatelé zařízení 
 

ZRSP_ID Identifikační klíč záznamu  

ZRSP_IDZARIZ Identifikační klíč záznamu zařízení ZARIZ 

ZRSP_PROVOZOVATELIC IČO provozovatele  

ZRSP_PROVOZOVATELNAZEV Název provozovatele  

ZRSP_PROVOZOVATELULICE Adresa sídla provozovatele - ulice  

ZRSP_PROVOZOVATELOBEC Adresa sídla provozovatele - obec  

ZRSP_PROVOZOVATELPSC Adresa sídla provozovatele - PSČ  

ZRSP_PROVOZOVATELZUJ Adresa sídla provozovatele - kód Základní územní 
jednotky dle klasifikace ČSÚ 

 

ZRSP_PROVOZOVATELZUJNAZEV 
(od verze 3) 

Adresa sídla provozovatele - název Základní územní 
jednotky dle klasifikace ČSÚ 

 

ZRSP_PLATNOSTOD Počáteční datum platnosti souhlasu s provozem zařízení  

ZRSP_PLATNOSTDO Koncové datum platnosti souhlasu s provozem zařízení  

ZRSP_KRAJ Kód kraje, který vydal souhlas (u mobilních zařízení kód 
kraje, pro který platí souhlas) 

KRAJ 



 

 

 

ZRSP_KODCIZIHOSTATU 

(od verze 4) 

Kód státu u zahraničního obchodníka ZEME 

ZRZPOVOLODP Povolené odpady k převzetí do zařízení 
 

ZRPO_ID Identifikační klíč záznamu 
 

ZRPO_IDZRSP Identifikační klíč záznamu provozovatele ZRZPROVOZOVAT EL 

ZRPO_ODPKOD Katalogové číslo odpadu KATALOG 

ZRPO_ODPKTG Skutečná kategorie odpadu (N = nebezpečný, O = ostatní; 
v případě překategorizace se uvádí písmeno za lomítkem, 
např. odpad kategorie O/N je zapsán jako N) 

 

ZRPO_PLATNOSTOD Počáteční datum platnosti souhlasu s převzetím 
odpadu do zařízení 

 

ZRPO_PLATNOSTDO Koncové datum platnosti souhlasu s převzetím 
odpadu do zařízení 

 

ZRZROZSAH Katalogizace zařízení (povolené technologie) 
 

ZRRO_ID Identifikační klíč záznamu 
 

ZRRO_IDZKATALOG Identifikační klíč záznamu technologie ZKATALOG 

ZRRO_IDZARIZ Identifikační klíč záznamu zařízení ZARIZ 

ZRRO_IDZRSP Identifikační klíč záznamu provozovatele ZRZPROVOZOVAT EL 

ZRRO_PLATNOSTOD Počáteční datum platnosti 
 

ZRRO_PLATNOSTDO Koncové datum platnosti 
 

ZRZHISTORIEPROVOZU Historie provozu 
 

ID Identifikační klíč záznamu  

IDZARIZ Identifikační klíč záznamu zařízení ZARIZ 

PROVOZOVATELIC IČO provozovatele  

PROVOZOVATELNAZEV Název provozovatele  



 

 

 

STAV Kód stavu: 

0 = zahájení provozu 
2 = obnovení provozu 

 

DATUMOD Počáteční datum platnosti  

DATUMDO Koncové datum platnosti  

ZEME (od verze 4) Katalog států 
 

ZEM_KOD Kód státu 
 

ZEM_NAZEV Název státu 
 

ZEM_CLENEU Příznak člena EU: 

0 = ne, 1 = ano 

 

ZEM_NAZEVPLNY Plný název státu 
 

ZEM_EN_NAZEV Název státu v angličtině 
 

ZEM_EN_NAZEVPLNY Plný název státu v angličtině 
 

ZRZTYPM (od verze 5) Typy mobilních zařízení 
 

ZRTM_KOD Kód typu mobilního zařízení 
 

ZRTM_ZAKON Zákon určující typ: 

2001 = zákon 185/2001 Sb. 
2020 = zákon 541/2020 Sb. 

 

ZRTM_NAZEV Název typu mobilního zařízení 
 

ZRTM_NAZEVZKRACENY Zkrácený název typu mobilního zařízení 
 

ZRZTYPS (od verze 5) Typy stacionárních zařízení 
 

ZRTM_KOD Kód typu stacionárního zařízení 
 

ZRTM_ZAKON Zákon určující typ stacionárního zařízení: 

2001 = zákon 185/2001 Sb. 
2020 = zákon 541/2020 Sb. 

 

ZRTM_NAZEV Název typu stacionárního zařízení 
 

ZRTM_NAZEVZKRACENY Zkrácený název typu stacionárního zařízení 
 



 

 

 

EXP_PARAMS Parametry exportu 
 

PARAMETR Název parametru (datum a čas exportu, rozsah dat, verze 
zdrojové databáze, ...) 

 

HODNOTA Hodnota parametru 
 

 


