
PODNIKATELÉ  MAJÍ  OHLAŠOVACÍ  

POVINNOST 
 

 

Upozorňujeme všechny původce odpadů (tj. fyzické osoby oprávněné 

k podnikání a právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají jakékoli odpady) a 

oprávněné osoby (provozovatele zařízení k nakládání s odpady) na plnění 

ohlašovací povinnosti o nakládání s odpady za rok 2012. 

 Původci odpadů, podnikající na území správního obvodu Litovel, kteří 

vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok 2012 nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za 

kalendářní rok 2012 (součet množství odpadů ze všech provozoven) a 

všechny oprávněné osoby, které v roce 2012 nakládali s odpadem, jsou 

povinni zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 

vyhlášky 383/2001 Sb. za každou samostatnou provozovnu. Původci odpadů 

jsou povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP a to nejpozději do 

15.02.2013.  

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů v případě 

zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 

využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst 

nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je 

provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či 

ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo 

skladu odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 

(zařízení), dle přílohy 23 (skládky), dle přílohy 24 (sklady, sběrné dvory) a 

přílohy 27 (dopravci odpadů) vyhlášky 383/2001 Sb. 

Již není možné podávat hlášení v tištěné (listinné) podobě, ani zasílat hlášení 

v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – 

ORP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard 

MZP_ODPADY_2012_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz. 

www.mzp.cz). 

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být 

ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení 

podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do 

systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena 

všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti 

odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je 

tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob 

registrace je uveden na stránkách ISPOP:   

  
 https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci podat hlaseni/registrace.html 

http://www.mzp.cz/
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci%20podat%20hlaseni/registrace.html


Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí PDF formulářů, 

specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových 

formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách: 

 https://odpady.inisoft.cz (příloha 20) 

 http://priloha24.mzp.cz  (příloha 24) 

 https://www.ispop.cz 

Webové formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do 

ISPOP i do datové schránky MŽP, která má název: ISPOP (Ministerstvo 

životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4. 

Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. se podává na ORP a to na elektronickou 

adresu: Město Litovel, zkratka (ID): 4rub4s3. 

 

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 585153262. 

https://odpady.inisoft.cz/
http://priloha24.mzp.cz/
https://www.ispop.cz/

