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O ISPOP
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP) umožňuje ohlašovatelům zpracování vybraných
hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické
podobě dle platného datového standardu, který je pro
každý rok zveřejňován Ministerstvem životního prostředí
(MŽP). ISPOP zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich
další distribuci příslušným orgánům veřejné správy.

OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP
V LETECH 2010, 2011, 2012 A DÁLE
Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny
do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je
dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb.

V roce 2011 vzniká nově povinnost hlásit prostřednictvím
ISPOP několika desítkám tisíc provozovatelů středních,
velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP HLÁSÍ V ROCE

Údaje o provozovnách definovaných dle zákona
o ochraně ovzduší, kterým již bylo přiděleno identifikační
číslo provozovny (IČP), byly i s informacemi
o provozovatelích automaticky přeneseny do
informačního systému ISPOP a těmto provozovatelům byl
vytvořen v ISPOP uživatelský účet.

2010
ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí.

REGISTRACE SUBJEKTŮ S PROVOZOVNAMI DLE
ZÁKONA Č. 86/2002 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

•

ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2009 povinnost
hlásit do Integrovaného registru znečišťování
životního prostředí (IRZ),

2011
Zřizovatelem ISPOP je MŽP, provozovatelem systému je
CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Webová aplikace ISPOP je přístupná na internetové
adrese www.ispop.cz.

VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ISPOP
Systém je vyvíjen v rámci projektu Celostátní
informační systém pro sběr a hodnocení informací
o znečištění životního prostředí (CISAŽP), který je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osa 5 – Omezování průmyslového
znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast
podpory 5.1.

PŘÍNOSY ISPOP
ISPOP rozšiřuje nabídku služeb e-Governmentu v České
republice, umožňuje elektronickou výměnu dat mezi
ohlašovateli a orgány veřejné správy a tím zvyšuje
efektivitu výkonu státní správy.
ISPOP zjednoduší zpracování, vyhodnocování a publikaci
dat a přispěje k lepší informovanosti veřejnosti o stavu
životního prostředí.

ohlašovatelé, kteří jsou povinni podávat hlášení
oznámení o výpočtu poplatku a souhrnnou provozní
evidenci dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
• provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES
č. 166/2006,
• ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost
hlásit do IRZ,
• ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení
prostřednictvím ISPOP v roce 2010,

Ohlašovatelům, kteří byli již v ISPOP registrováni, byly
údaje o provozovně přeneseny do již existujícího
uživatelského účtu.

2012 a dále
všichni, kteří jsou povinni hlásit dle

Informace o registraci subjektů a provozoven jsou
dostupné na www.ispop.cz.

•

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
• zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Nové subjekty a nové provozovny si již budou
ohlašovatelé (uživatelé) v ISPOP registrovat individuálně
sami (v ISPOP je možné registrovat dva typy provozoven
- „Ovzduší“ a „IRZ“).

•
•

Seznam ohlašovacích
na www.ispop.cz.

povinností

je

PODPORA PRO UŽIVATELE ISPOP
dostupný

Hlášení prostřednictvím ISPOP je realizováno
interaktivními PDF formuláři, které jsou dostupné
ke stažení v účtech uživatelů ISPOP. Dále mohou
ohlašovatelé využít u vybraných typů hlášení odpadů
webové formuláře na http://hlaseni.inisoft.cz
a u vybraných typů hlášení vod formuláře dostupné
na portálech povodí. Využití všech těchto formulářů
zajišťuje
ohlášení
dle
platného
datového
a komunikačního standardu zveřejněného MŽP.

Uživatelům ISPOP jsou na www.ispop.cz k dispozici
odpovědi na často kladené otázky (FAQ). V případě, že
zde uživatel nenalezne odpověď na svůj dotaz, může
využít
•
•

CallCentrum ISPOP – tel. 844 001 000,
HelpDesk ISPOP www.cenia.cz/helpdesk-ispop.

