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Projekt ISPOP
Integrovaný systém plnění  ohlašovacích 
povinností  v oblasti životního prostředí

Jan Nepimach



Cíl projektu
•  Popsat procesy vybraných agendových  informačních toků  v 

oblasti životního prostředí, optimalizovat je, elektronizovat a 
vytvořit tak komunikační  rozhraní  mezi veřejnou správou a 
účastníky dotčených agend.

Primárně  elektronizace ohlašovacích povinností  podle ustanovení  zákona 
č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování  a integrovaném 
systému plnění  ohlašovacích povinností.

Zákon 25/2008 Sb.:

-zakládá  ISPOP,

-nařizuje elektronické  podávání  evidencí,

-novelizuje složkové  zákony ve smyslu podávání  evidencí  prostřednictvím 
ISPOP v elektronické  podobě.



Klíčové  výstupy
1.  Volně  dostupné  nástroje pro zpracování  datových vět (elektronické  

formuláře).

2.  Datové  standardy pro datové  věty zpracovávané  v ISPOP včetně  
definování  procesu řízení  jejich změn.

3.  Funkční  IS ISPOP umožňující  kooperaci:

-  se zákaznickými informačními systémy (ISSaR, IS IRZ, ISOH, 
ISKO, ISVS VODA, IS spolupracujících subjektů)

-  podpůrnými systémy (IS DS, Czech  Point, registry státní  správy

4.  Provozní  zázemí  ISPOP s alokovanými technickými a personálními 
zdroji (administrátoři, helpdesk, hotline  …)

5.  Je zajištěna a formalizována spolupráce subjektů, účastnících se 
informačních toků  ohlašovacích procesů



PROCES OHLAŠOVÁNÍ  EVIDENCÍ  
PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP

•Ohlašování

Zapojení  provozovatelů  zařízení, kteří  mají  ohlašovací  povinnost do 
ISPOP, bude probíhat v postupných vlnách (2010 –  2012) v souladu s 
ustanoveními zákona č. 25/2008 Sb.

•Validace 

Validaci ohlašovaných údajů  budou provádět příslušné  orgány veřejné  
správy v souladu s rolí, kterou jim přisuzuje legislativa.

•Distribuce dat 

MŽP bude poskytovat informace o struktuře a formě  výstupů  z ISPOP a 
zajistí  řízenou distribuci dat pro ostatní  dotčené  ISVS. 



Hlavní  součásti systému

•  Elektronické  formuláře

•  Vstupní  rozhraní

•  Registr subjektů  ISPOP (napojený na 
registr osob)

•  Úložiště  zpracovaných evidencí  (archiv)

•  Distribuční  systém (výstup)



Okolí  systému

•  Zákaznické  systémy (IS s informacemi o 
stavu životního prostředí, IS 
spolupracujících systémů)

•  IS DS

•  Czech  Point

•  Registry státní  správy

•  Poplatkový portál



OHLAŠOVÁNÍ  PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP
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AGENDY PRO CZECHPOINT

•Autorizační  služby

-  Autorizované  podání  evidence
-  Úkony spojené  s ověřením žadatele a vydáním 
autorizačního certifikátu (z registru certifikátů  vedeným MŽP) 
potřebného při plnění  vybraných ohlašovacích povinností

•Poskytování  informací

-  Poskytování  výpisů  z vybraných agend a registrů  vedených 
MŽP (registry pověřených osob,…)



CZECHPOINT -  VAZBA NA ISPOP
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Shrnutí  cílového stavu
1.  ISPOP je komplexní  systém, který zajišťuje vstup datových toků  v resortu 

ŽP a management ohlašovacích povinností. Aplikačně  a procesně  pokrývá  
vznik informace a její  validaci. Realizací  kooperace s  potenciálními 
klientskými systémy bude dosaženo systémového pokrytí  (kontroly) celého 
procesu od vzniku informace přes její  kontrolu, validaci až  po hodnocení  a 
prezentaci. 

2.  Evidence z  oblasti životního prostředí, které  jsou podávány prostřednictvím 
ISPOP, jsou v  systému validovány  legislativně  pověřenými subjekty a 
archivovány.

3.  Datové  sady (komplety datových vět) jsou ze systému distribuovány do 
klientských systémů  k  dalším analýzám a syntézám.  

4.  Veškeré  procesní  úkony v ISPOP jsou prováděny v  souladu s  legislativou.  

5.  Systém bude připraven komunikovat s IS DS, Czech  Pointem, registry 
státní  správy

6.  Systém poskytuje informace pro optimalizaci informačních toků  v oblasti 
životního prostředí  (sbírají  se informace, které  jsou nezbytně  třeba pro 
výkon státní  správy v životním prostředí?).



Děkuji za pozornost.
Jan Nepimach




