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ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

• zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 

znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

(ISPOP)

• zajišťuje příjem a zpracování vybraných hlášení v oblasti 

životního prostředí v elektronické podobě

• zajišťuje přenos hlášení příslušným orgánům veřejné správy

Zřizovatel  ISPOP

• Ministerstvo životního prostředí

Provozovatel  ISPOP

• CENIA, česká informační agentura životního prostředí



TECHNICKÉ POŽADAVKY

Nastavení PC pro používaní ISPOP

• aktualizovaný Adobe Reader (min. verze 10) - s formulářem 

z ISPOP je nutné pracovat v programu Adobe Reader (neotevírat 

formuláře v jiném programu pro čtení PDF souborů!)

• webový prohlížeč - Internet Explorer (min verze 8), Google 

Chrome, Mozilla Firefox, …

• internetové připojení – stažení formuláře/otevření podaného 

hlášení, odeslání hlášení do systému, využití nápovědy

• aktuální datum na PC



Podání hlášení

prostřednictvím ISPOP



Stručný postup 
podání hlášení

1. Subjekt musí být registrován v ISPOP

2. Konkrétní uživatel musí mít platné přístupové údaje k účtu 

daného subjektu (Zaměstnanec subjektu nebo Zmocněnec)

----------------------------------------------------------------------------

3. Stáhnout formulář z účtu ISPOP a uložit do PC nebo mít vlastní 

SW, jehož výstupem je hlášení v XML formátu v platném datovém 

standardu

4. Vyplnit správně a úplně hlášení v PDF formuláři, uložit do PC a 

po té odeslat přímo tlačítkem ve formuláři, v případě vlastního 

SW hlášení v XML formátu odeslat datovou schránkou

5. Autorizace hlášení probíhá od 1.9.2016 automaticky



Autorizace hlášení

• V případě odeslání hlášení tlačítkem ve formuláři              

„Odeslat on-line do ISPOP“ 

‒ automatická kontrola uživatele na příslušnost k subjektu     

před odesláním hlášení do ISPOP

• V případě odesílání hlášení datovou schránkou 

– automatická kontrola datové schránky na příslušnost k subjektu 

po přijetí hlášení do ISPOP (nebude-li příslušnost v pořádku, 

bude hlášení vyhodnoceno jako nezpracovatelné)



Kontrola

podaných hlášení
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Kontrola podání hlášení

1. Informace přímo na monitoru Vašeho PC po odeslání 

tlačítkem  ve formuláři

• v případě „Odeslat on-line do ISPOP“

→ Dokument byl v pořádku odeslán a přijat.
Přidělené číslo dokumentu je ISPOP_1234567.

• v případě „Odeslat do datové schránky“

→ ……ID datové zprávy
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Kontrola podání hlášení

2. Informační e-mail (notifikace)

→ noreply@ispop.cz

→ ISPOP - hlášení bylo autorizováno a přiděleno příslušnému 

úřadu k ověření…

3. Kontrola v účtu ISPOP – záložka „Hlášení“

→ „Přehled doručených hlášení“→ tabulka „Záznamy“
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Záložka
„Přehled doručených hlášení“
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Detail



Okno „Detail hlášení“
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„12345678“,a12b3c



Záložka „Uživatel“

- „Správa uživatele“
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Záložka
„Správa uživatele“
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Detail uživatele
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Detail uživatele
– změna e-mailu, telefonu



Záložka „Uživatel“

- „Přidání uživatele“
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Záložka
„Přidání uživatele“
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jana.novak@seznam.cz

Nováková 123456789

Jana
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jana.novak@seznam.cz

Nováková 123456789

Jana



Zapomenuté

přístupové údaje
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Vygenerování nového hesla
přes „Zapomněli jste své heslo?“
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Vygenerování nového hesla
přes „Zapomněli jste své heslo?“
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Vygenerování nového hesla
přes „Zapomněli jste své heslo?“
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Vygenerování nového hesla
přes „Zapomněli jste své heslo?“
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Vygenerování nového hesla
přes „Zapomněli jste své heslo?“

30



Registrace 

provozoven v ISPOP
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Registrace
provozoven Ovzduší a IRZ

V ISPOP se registrují pouze provozovny

 dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší =      

provozovny Ovzduší

 dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP = provozovny IRZ

V ISPOP se neregistrují provozovny

 dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Provozovny „oprávněných osob“ = Zařízení schválená krajským 

úřadem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se ohlašují 

podáním hlášení F_ODP_ZARIZENI (zahájení/přerušení/ukončení)



Změny pro ohlašování 

v roce 2018

33



Nový formulář
F_ODP_ZARIZENI

„Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a 

odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a 

malých zařízení podle § 33b odst. 1“ zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech

– umožňuje ohlásit provoz zařízení na použití kalů

– je k dispozici od října 2017



Změny v hlášeních 
dle zákona o odpadech

Hlášení F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_PROD_AV a 

ročních zpráv F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT a F_ODPRZ_PNEU

 Kontrola údajů o Zařízení (provozoven oprávněných osob) 

proti údajům v Registru zařízení

Pozn.: Jedná se o provozovny firem, kterým původci odpadů 

předávají odpady ke zneškodnění na Zařízení schválených 

příslušným krajským úřadem podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a 

§ 33b odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zařízení mají přidělena Identifikační číslo zařízení (IČZ) a jsou 

zveřejněna v tzv. Registru zařízení

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni



Další hlášení

Změna v hlášení dle zákona o ochraně ovzduší

F_OVZ_SPE - Ohlášení souhrnné provozní evidence

 označení přemístitelného zdroje a následně povinné uvedení KÚ, 

který vydal povolení provozu přemístitelného zdroje 

----------------------------------------------------------------------------

Bez zásadních změn hlášení dle zákona o vodách a hlášení do IRZ



Děkuji za pozornost

----------------------------------

DISKUZE

pavla.jirutkova@cenia.cz

telefon: 267 125 263


