
Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání 

Upozornění se týká plnění ohlašovacích povinností plynoucích ze zákona č. 185/01 Sb., o 
odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů 
souvisejících a zákona č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících.

Nejdůležitější změny:
 emailová schránka posta@cenia.cz byla ukončena v souladu s novelou zákona č. 25/2008 

Sb., ke dni 30. 6. 2011. Od 1. 7. 2011 je  možno použít pro registrací a podání hlášení 
systému ISPOP následující kanály:
-    on-line přenos (pomocí interaktivního tlačítka „On-line odeslat“ v PDF formulářích)
-    datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4
V případě nejasností se obraťte na CallCentrum ISPOP – viz níže

 integrace CallCentra ISPOP a IRZ - tel. č.: 267 225 267, provoz v pracovních dnech od 9 do 
12 hod.  

 Registrace subjektu v systému ISPOP 
- Povinnost registrovat subjekt vešla v platnost schválením novely (č. 77/2011 Sb.) zákona 
o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., a týká se mj. ohlašovatelů, kteří v roce 2011 využili možnost 
podání hlášení prostřednictvím systému ISPOP bez předchozí registrace a kteří budou 
hlásit také v dalších letech.
- Stávající registrace v ISPOP zůstávají v platnosti! 

 Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 15.2.2012. Týká se ohlašovatelů, 
kteří nevyužívají produkty společnosti INISOFT s.r.o. nebo on-line přenos prostřednictvím 
svého účtu na stránkách ISPOP

Vzhledem k tomu, že během roku může docházet k dalším změnám v oblasti plnění 
ohlašovacích povinností, doporučujeme sledovat stránky ISPOP pravidelně. Možné změny 
budou zveřejněny formou upozornění na stránkách MěÚ Český Brod (sekce ÚŘAD -
Potřebuji si na úřadě zařídit -  Životní prostředí a zemědělství - Seznam jednotlivých situací –
sekce ODPADY a OVZDUŠÍ

Kompletní změny výše uvedených povinností lze dohledat na stránkách www.ispop.cz
v sekci aktuality nebo přímo po zadání odkazu:
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/novinky.html

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ
  




