
 

 

Popis datového standardu INISOFTmini XLS v.10 

 

Tento formát je určený pro přihrávání odpadů a organizací z různých programů, kde se 

předpokládá velký objem dat (skládky, spalovny, technické služby svážející komunální odpady apod.).  

Datový standard je navržen v jediném souboru XLS (popř. XLSX) v kódové stránce WIN 1250. 

V prvním řádku souboru XLS je hlavička s popisem sloupců, tento řádek nemažte. Pořadí jednotlivých 

sloupců vychází z předchozích verzí datového standardu INISOFTmini, je závazné a nelze měnit. 

 

Desetinným oddělovačem může být čárka, nebo tečka. Datum je ve formátu DD.MM.RRRR 

např. 31.01.2014 (= 31.ledna 2014). Na počítači kde bude prováděn import, musí být nainstalován 

Microsoft Excel verze 5.0/95 a vyšší. Import je tedy možný i v případě souborů s příponou XLSX. 

Soubor je rozdělen do čtyř logických sekcí. Sekce jsou v popisu datového standartu i 

v samotné  souboru XLS barevně odlišeny. Pro import do programu EVI8 jsou postačující údaje, které 

se nacházejí v sekci 1.  V popisu datového standardu je uvedeno, které položky jsou povinné. 

V hlavičce souboru XLS jsou povinné údaje v rámci sekce 1 zvýrazněny podtržením. V případě 

potřeby importovat údaje z dalších sekcí se povinné údaje řídí popisem v datovém standardu.  

 

Vzorové excelovské soubory:  

Šablona INISOFTmini_v10.xls  

Šablona INISOFTmini_v10.xlsx 
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Sekce 1 

Sloupec 

v XLS 

Povinný 

údaj 
Popis 

A Ano IČ evidenta 

B Ano provoz evidenta 

C Ano název evidenta 

D Ne ulice evidenta 

E Ano obec evidenta 

F Ne PSČ evidenta 

G Ne ZÚJ evidenta 

H Ano datum "DD.MM.RRRR" 

I Ano kód odpadu dle katalogu odpadů 

J Ano kategorie odpadu dle katalogu odpadů 

K Ano kód nakládání dle číselníku ve vyhl. 

L Ano čistá váha v tunách 

M Ano IČ partnera (pouze u typu F, M) 

N Ano 
provoz partnera (pouze u typu F, M) 

u firmy bez IČ (X) - identifikátor 

O Ano 
název partnera – u občana se nevyplňuje, u subjektu typu Z se vyplňuje 

název státu, u subjektu typu B se vyplňuje text „Občané obce a název obce“ 

P Ne ulice partnera 

Q Ano obec partnera 

R Ne PSČ partnera 

S Dle popisu 
ZÚJ partnera (dle zákona by tento údaj měl být vždy vyplněn, u subjektu 

typu B je ZÚJ povinný) 

T Dle popisu upřesnění názvu odpadu (u odpadů končících dvojčíslím 99) 

U Ne 
náklady na dopravu odpadu (zpravidla se uvádí u odstranění, využití, 

předání popř. převzetí odpadu) 

V Ne 
náklady na zneškodnění odpadu (zpravidla se uvádí u odstranění, využití, 

předání popř. převzetí odpadu) 

W Dle popisu 

povinné pouze pro komunální odpad: 

0 ... komunální odpad od občana 

1 ... komunální odpad od firmy 

X Ne 
označení elektroskupiny (dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb.)  

od 1.1.2019 použijte hodnoty 1 až 6, v případě solárních panelů použijte P 

Y Ne Nevyplňuje se 

Z Dle popisu kód státu partnera – povinné u subjektu typu Z 

AA Ne číslo zakázky 

AB Ne Poznámka 
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Sekce 2 

Sloupec 

v XLS 

Povinný 

údaj 
Popis 

AC Dle popisu 

Odpad určen pro EKO-KOM? Povinné pouze pro dávky určené EKO-KOM: 

0 ... Ne 

1 ... Ano 

AD Dle popisu 

povinné pouze pro dávky určené pro EKO-KOM 

(pro kat.čísla 15 01 07, 20 01 02): 

0 ... barevné sklo  Ne 

1 ... barevné sklo  Ano 

AE Dle popisu 

povinné pouze pro dávky určené pro EKO-KOM: 

(pro kat.čísla 15 01 05, 20 01 01): 

0 ... pouze nápojové kartóny Ne 

1 ... pouze nápojové kartony Ano 

AF Ano 

Typ subjektu – partner: 

F – firma 

O – občan bez IČ 

B – občané obce 

M – obec, město 

Z – cizí stát 

X – firma bez IČ 

AG Dle popisu Jméno – povinné pouze pro občana 

AH Dle popisu Příjmení- povinné pouze pro občana 

AI Ne 

typ průkazu – pouze pro občana: 

C – cestovní pas 

O – občanský průkaz 

R – řidičský průkaz 

T – povolení k TP 

AJ Ne číslo průkazu – pouze pro občana 

AK Ne datum narození – pouze pro občana "DD.MM.RRRR" 

AL Ne 

(pro kat.číslo 15 01 05 když NK=1 a pro kat.čísla 15 01 04 a 20 01 40): 

  0 ... sběr samostatně - ne (= sběr ve směsi) 

  1 ... sběr samostatně - ano  

AM Ne 

typ sběru (dle aktuální metodiky EKO-KOM) 

N      … nádobový sběr 

P      … pytlový sběr 

S      … sběrný dvůr 

SM   … sběrné místo 

M     … mobilní sběr 

V      … výkupna 

J      … jiný způsob sběru 

¨ 
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Sekce 3 

Sloupec 

v XLS 

Povinný 

údaj 
Popis 

AN Ne  IČZ/IČP evidenta  

AO Ne  IČZ/IČP partnera  

AP Ne  Nevyplňuje se 

AQ Ne  Nevyplňuje se 

AR Ne Znak - jednoznakový údaj, označení subjektu-evidenta pro interní potřeby 

AS Ne Znak - jednoznakový údaj, označení subjektu-partnera pro interní potřeby 

 

Sekce 4 

Sloupec 

v XLS 

Povinný 

údaj 
Popis – předávající osoba 

AT Ne 
0 ... předávající osoba – není 

1 ... předávající osoba – ano 

AU Ne Jméno předávající osoby 

AV Dle popisu Příjmení předávající osoby (povinné pokud evidujeme předávající osobu) 

AW Ne 

typ průkazu 

C – cestovní pas 

O – občanský průkaz 

R – řidičský průkaz 

T – povolení k TP 

AX Ne číslo průkazu předávající osoby 

AY Ne datum narození předávající osoby  "DD.MM.RRRR" 

AZ Ne ulice – bydliště předávající osoby 

BA Ne obec – bydliště předávající osoby 

BB Ne PSČ – bydliště předávající osoby 

BC Dle popisu 
ZÚJ předávající osoby (dle zákona by tento údaj měl být vždy vyplněn, u 

subjektu typu B je ZÚJ povinný) 

 


