
Chyby při XSD validaci (údaje uvedené ve formuláři neodpovídají datovému 

standardu) při použití on-line kontroly  

 

1/ chyba související s vyplněním údajů na listu 2 

 

Tato hláška souvisí s nevyplněnými provozními hodinami na listu 2 – Spalovací zdroje. 

 

 

Popis situace vedoucí k uvedené systémové hlášce. 

Ohlašovatel provedl načtení předvyplněním daty z předchozího autorizovaného hlášení: 

 

Pokud při vyplňování jednotlivých oken s listy 2 až 5 dojde k opomenutí vyplnění údajů u spalovacího zdroje (List 2) a 
následně je provedena on-line kontrola, upozorňuje uvedená systémová hláška na nevyplněný „povinný údaj“ na 
listu 2. 

K takové chybě dochází zpravidla u hlášení, ve kterých je velký počet spalovacích zdrojů a dojde k neotevření 
jednoho (nebo několika) z nich, popř. dojde k jeho otevření, vyplnění ale neuložení, tj. uzavření pomocí tlačítka „x“ 
v pravém horním roku okna s editovaným zdrojem -  viz zeleně označené tlačítko v náhledu na list Spalovací zdroj. 



2/ chyba související s vyplněním údajů na listu 4 

 

Tato hláška souvisí s nevyplněnými provozními hodinami na listu 4 – Výduch. 

 

Popis situace vedoucí k uvedené systémové hlášce. 

Ohlašovatel provedl načtení předvyplněním daty z předchozího autorizovaného hlášení: 

 

Pokud při vyplňování jednotlivých oken s listy 2 až 5 dojde k opomenutí vyplnění údajů u některého z výduchů (List 4) 
a následně je provedena on-line kontrola, upozorňuje uvedená systémová hláška na nevyplněný „povinný údaj“ na 
listu 4. 

K takové chybě dochází zpravidla u hlášení, ve kterých je velký počet výduchů a dojde k neotevření jednoho (nebo 
několika) z nich, popř. dojde k otevření, vyplnění ale neuložení, tj. uzavření pomocí tlačítka „x“ v pravém horním roku 
okna s editovaným zdrojem -  viz zeleně označené tlačítko v náhledu na list Výduch. 



3/ chyba související s vyplněním údajů na listu 5 

 

Tato hláška souvisí se založením listu 5 bez vyplnění alespoň jedné emise a údajů o měření. 

 

Popis situace vedoucí k uvedené systémové hlášce. 

Ohlašovatel přidal nový list Měření          
a následně nevyplnil údaje za žádnou znečišťující látku (neotevřel vyplnění údajů tlačítkem „Přidat látku“). 

 

K takové chybě dochází zpravidla u hlášení, ve kterých provozovatel přidává nové měření a dojde pouze k založení 
nového listu 5, který lze uložit i bez vyplnění údajů o znečišťujících látkách. Popř. dojde k vyplnění ale neuložení, tj. 
uzavření pomocí tlačítka „x“ v pravém horním roku okna s editovaným zdrojem -  viz zeleně označené tlačítko 
v náhledu na list Výduch. 

Na listu 5 se vyplňují pouze údaje měření koncentrací emisí, tj. není určen např. pro výsledky měření tlakové ztráty 
odlučovačů nebo jejich účinnosti apod. 

V souladu s vysvětlivkami k vyplnění (příloha č. 11 k vyhl. č. 415/2012 Sb., bod 1.5)  je ohlašovatel povinen uvádět 
v souhrnné provozní evidenci výsledky posledního platného měření pro zdroje, u kterých se provádí výpočet emisí 
právě z údajů měření. To platí i pro měření prováděná v intervalech např. 1 x za 3 roky, jejichž výsledky se ponechají 
v hlášení až do doby, než budou nahrazeny výsledky nového měření. 

 


