
Únor a březen – měsíce ohlašovacích povinností
Pardubice,  24.  4.  2013 –  Integrovaný  systém  plnění  ohlašovacích  povinností  neboli  „ISPOP“  umožňuje 
zpracování a příjem vybraných hlášení z oblasti životního prostředí, a tedy i z oblasti odpadů, v elektronické 
podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. 

Zřizovatelem ISPOP (www.ispop.cz) a věcným garantem obsahu formulářů je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Ekonomické subjekty v České republice mají legislativní povinnost evidovat a hlásit vliv jejich ekonomické činnosti 
na životní prostředí. Mezi sledované informace mimo mnohé jiné, jako jsou např. údaje o znečišťování ovzduší, půdy 
a vody,  patří  i  údaje    o produkovaných odpadech nebo jejich likvidaci  .  Účelem sběru  informací prostřednictvím 
uvedených hlášení  je získání  informací potřebných pro výkon státní  správy v oblasti  životního prostředí,  jejímž 
primárním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí.

Dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  vzniká  ohlašovací  povinnost  původcům odpadů,  kteří  produkují  nebo 
nakládají  s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za 
kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují či nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním 
předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů. Zmíněné limity se posuzují  jako součet množství za všechny 
provozovny  v rámci  jednoho  identifikačního  čísla,  přičemž v případě  překročení  stanoveného  limitu  je  původce 
odpadu povinen podat hlášení za každou provozovnu zvlášť. 

Hlášení za kalendářní rok se musí každoročně odesílat do 15. února, resp. 31. března, následujícího roku (termíny 
vymezené zákonem) a musí obsahovat informace o druzích, množství a způsobu nakládání s odpady a informace o 
původcích odpadů.

Níže uvedená tabulka shrnuje počet řádných hlášení u ohlašovacích povinností původců odpadů za rok 2012:

Formulář hlášení Počet řádných hlášení
k 15. 2. 2013

Počet řádných hlášení
ke 2. 4. 2013

F_ODP_PROD - Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady 67 875 73 621

Zdroj: www.ispop.cz

V ISPOP bylo ke dni 2. 4. 2013 zaregistrováno celkem 48 733 subjektů (právnické osoby, OSVČ, zahraniční a fyzické 
osoby). Tyto subjekty zaslaly od začátku roku 113 963 validních hlášení za více než 109 250 provozoven nebo zdrojů 
znečišťování. Za rok 2012 podali největší počet řádných hlášení původci odpadů.

Například společnost LIKO SVITAVY a.s. podává hlášení o odpadech prostřednictvím systému ISPOP za všechny své 
provozovny a současně také za obce ze svozové oblasti v okolí měst Svitavy, Litomyšl a Polička, kterým poskytuje své 
služby. „Hlášení vytvoříme v požadovaném formátu, pak je rozesíláme na obce a ty je prostřednictvím své datové  
schránky posílají na ISPOP,“  popisuje práci s ISPOP v praxi technický náměstek společnosti LIKO SVITAVY a.s. pan 
Ing. Josef Gestinger.

Jak  dodává  pan  náměstek  Gestinger,  fungování  systému  zaznamenalo  oproti  minulému  roku  zlepšení  –  systém 
pracuje rychleji a je téměř „bezchybový“. A navíc, subjekt podávající hlášení si může zkontrolovat na svém účtu 
ISPOP, zda své hlášení podal správně, případně zda jej již příslušný pověřený úřad zpracoval. Stejnou spokojenost 
s ISPOP vnímají i pracovníci Městského úřadu Svitavy. V letošním roce systém též umožňuje automatické generování 
všech subjektů (respektive hlášení) náležejících do kompetence příslušného úřadu.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
Ing. Veronika Šimková, RRA PK

Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci „Partnerského projektu 
dalšího  vzdělávání  občanů  Pardubického  kraje  v oblasti  ekologie  a  odpadového  hospodářství“,  který  získal  podporu  z  OP 
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TISKOVÁ ZPRÁVA

http://www.ispop.cz/


Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Více o projektu naleznete na www.rrapk.cz.

Kontakt pro novináře: Mgr.  Jana  Pašťalková,  Regionální  rozvojová  agentura  Pardubického  kraje, 
jana.pastalkova@rrapk.cz, 724 220 606.
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