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Postup při provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy  dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu 
hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Čl. 1
Úvod

Ministerstvo životního prostředí stanovuje tímto metodickým pokynem způsob provádění hodnocení rizik ekologické újmy 
vyplývající z ustanovení zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Metodický pokyn je zaměřen na zpracování podrobného hodnocení rizika 
ekologické újmy a jeho jednotlivé číslované odstavce sledují řazení částí a bodů uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády 
č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (dále jen „nařízení 
vlády“). 

10.   Metodický pokyn odboru informatiky 
a provozu Ministerstva životního prostředí ...........10
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Tento metodický pokyn je určen příslušným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, ale má pomoci také orgánům státní 
správy, zejména kontrolním orgánům, které budou provádět kontroly podle zákona. 

Čl. 2
Základní přístupy  k podrobnému hodnocení rizika 

Podrobné hodnocení rizika probíhá v obdobných krocích jako základní hodnocení rizika a jeho cílem je zejména odhad nákladů 
na nápravná opatření (včetně preventivních opatření). V případě, že odhad výše nákladů na nápravná a preventivní opatření 
překročí 20 milionů Kč, zabezpečuje provozovatel finanční zajištění k náhradě těchto nákladů podle zákona.

Toto hodnocení se zpracovává jako písemný dokument, ve kterém jednotlivé kapitoly tohoto dokumentu příslušně zohledňují 
požadavky jednotlivých řádků, seskupených do částí A až F přílohy č. 2 k nařízení vlády.

Při zpracování podrobného hodnocení rizika provozovatel se schválenou dokumentací pro objekty nebo zařízení zařazené do 
skupiny A podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií dokumentuje pouze část D a F přílohy č. 2 nařízení vlády. 
Příslušný  provozovatel, který má schválenou dokumentaci pro objekty nebo zařízení  zařazené do skupiny B podle zákona  
o prevenci závažných havárií, dokumentuje v podrobném hodnocení rizika pouze část F přílohy č. 2 nařízení vlády.

Popis místa činnosti, uvedený v části C a popis okolí – předmětu ochrany, na kterém může vzniknout ekologická újma, uvedený 
v části D, zvláště v bodech 16 a 17, se provádí přiměřeně z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy vzhledem ke scénářům 
vzniku ekologické újmy uvedeným v části E. Pokud není některý z bodů pro prováděné podrobné hodnocení rizika relevantní, 
tuto skutečnost zpracovatel výslovně uvede a odůvodní.

Čl. 3
Způsob provádění a náležitosti podrobného hodnocení rizika

Část A (identifikační) 

1.  Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště, identifikační číslo osoby (IČO) 
a datová schránka příslušného provozovatele.

2.
Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu příslušného orgánu nebo jeho člena.
Jméno a telefonické spojení na osobu (popřípadě osoby), která podrobné hodnocení zpracovala (jméno, příjmení, 
telefon, email, popř. číslo autorizace/osvědčení o odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů (včetně údajů kdy byl 
tento dokument vydán, pod jakým č.j. a kým).

3. Provozní činnost, popřípadě činnosti, oprávnění a povolení k provozní činnosti, popřípadě činnostem, další provozní 
a havarijní řády, které se vztahují k místu provozní činnosti, pro které se zpracovává hodnocení rizika a ze kterých 
hodnocení rizika vychází.Číslo pořadí provozní činnosti z jejich seznamu v příloze č. 1 zákona. Pokud provozovatel 
provádí více provozních činností uvedených v příloze, uvede jejich celkový výčet. Název a poloha místa provozní 
činnosti, pro které se zpracovává podrobné hodnocení, se uvede popisem jeho užití jako například provozní zařízení, 
skladiště, jímka. Poloha místa činnosti pro kterou se hodnocení rizika provádí je možno provést geodetickým 
zaměřením, odečtem z mapy, měřením GPS nebo odečtem z  mapy např. na serveru http://geoportal.gov.cz  nebo na 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz . 

Část B (rekapitulace) 

4. Výsledek základního hodnocení rizika a uvedení možných scénářů, materiálů a látek, které mohou způsobit 
ekologickou újmu a pro kterou bylo rozhodnuto provést podrobné hodnocení rizika. Pokud základní hodnocení 
rizika prováděno nebylo, tato skutečnost se uvede  a zdůvodní.

Část C (popisná - místo provozní činnosti)

5. Popis místa provozní činnosti příslušného provozovatele jako celku, tak i jejich jednotlivých částí významných 
z hlediska vzniku ekologické újmy (provozní, skladovací a manipulační místa, potrubní či jiné dopravní trasy 
nebezpečných látek mezi technologiemi, infrastruktura a ostatní).

6. Graficky zpracovaný plán místa provozní činnosti (v odpovídajícím přiměřeném měřítku) rozčleněný na jednotlivé 
objekty a zařízení, schéma systému vnitřních komunikací a příjezdových cest.

7. Graficky zpracovaný plán (v odpovídajícím přiměřeném měřítku 1: 5 000 nebo 1: 10 000) okolních staveb 
a okolní infrastruktury. Tento plán musí umožnit měření vzdáleností k jednotlivým předmětům ochrany (viz 
podrobně v části D).
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8. Graficky zpracovaný plán (1: 1 000) zpevněných nepropustných ploch stáčecích a manipulačních míst, dopravních 
tras souvisejících s místem provozní činnosti, znázornění nezabezpečených ploch z hlediska možného znečištění 
horninového prostředí a podzemních vod (havárie na místech, kde se nacházejí potrubní mosty, kolektory, možné 
havárie při manipulaci a dopravě).

9. Přehled a popis provozních činností s potenciálem rizika vzniku ekologické újmy, tzn. popis mechanických 
činností, chemických a fyzikálních reakcí, a biologických popcesů, které jsou použity pro výpočty a modely 
vybraných scénářů vzniku ekologické újmy. Chování nebezpečných látek za normálních a předvídatelných 
nehodových podmínek zahrnuje provozní teploty a tlaky v průběhu najíždění, regenerace, běžných provozních 
podmínek a v případě odstávky nebo za jiných okolností; dále chování reakční směsi v průběhu a následně 
po přerušení technologického procesu; chování skladovaných materiálů za normálních provozních podmínek, 
následně po selhání funkce nebo poškození zařízení a následné změně skladovacích podmínek; kontaminaci 
vznikajících produktů; selhání funkce ochranné obálky zařízení (loss of containment), které má za následek únik 
nebezpečných látek do okolí apod.

10. Přehled a popis činností souvisejících s manipulací, nakládkou, vykládkou, přepravou, potrubní dopravou 
chemických či závadných látek, chemických směsí, odpadů nebo vybraných výrobků. Popis nebezpečných 
činností (procesů nebo skladování) musí ukazovat účel a základní charakteristické rysy příslušných provozů v 
objektu nebo zařízení, které jsou důležité pro bezpečnost a mohou být zdrojem nebezpečí a vytvořit nebezpečné 
situace v objektu nebo zařízení. Tyto situace zahrnují: 

a) základní provozy a činnosti, 
b) chemické reakce, fyzikální a biologické přeměny a transformace, 
c) dočasné skladování na pozemcích objektu nebo zařízení, 
d) ostatní se skladováním související činnosti, tj. nakládku a vykládku, přepravu včetně přepravy 
potrubními systémy, 
e) vypouštění, jímání pro usazování a ukládání, opětovné použití a recyklaci, nebo zneškodňování 
zbytků a odpadů, 
f) vypouštění a úpravu či zpracování odpadních plynů a odplynů, 
g) ostatní fáze procesu, zvláště činnosti a provozy úpravy a zpracování surovin a výrobků. 

11. Přehled a popis činností souvisejících s dočasným skladováním látek s potenciálem dostatečným ke způsobení 
ekologické ujmy v místě provozní činnosti a v jeho okolí (včetně skladování v železničních nebo automobilových 
cisternách).

12. Přehled a popis postupů zabezpečujících retenci a úpravy nebezpečných látek před jejich využitím, vypouštěním, 
příp. zneškodněním; odpady ve všech skupenstvích.

13. Popis kanalizačního systému, jeho koncovky a možnost uzavření a retence potrubního systému.

14. Popis opatření, postupů a operací k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (zejména najíždění, 
provoz, odstavování, standardní a nestandardní podmínky, havarijní stavy).

15. Přehled, množství a popis nebezpečných látek a materiálů používaných příslušným provozovatelem nebo 
v technologii vznikajících nebezpečných látek (včetně nebezpečných látek v železničních nebo automobilových 
cisternách) rozčleněných do jednotlivých kategorií podle R vět a H vět (jejich klasifikace a vlastnosti potřebné 
k analýze). Pro hodnocení rizika ekologické újmy musí být proto uveden přehled všech nebezpečných látek 
v objektu nebo zařízení. V tomto přehledu jsou uvedena maximální množství, přítomná nebo potencionálně 
přítomná, a to včetně množství, která mohou vzniknout při havárii či pro která jsou objekty nebo zařízení 
kolaudovány, Vedle údajů o množství jsou základním předpokladem pro hodnocení nebezpečných látek (tj. pro 
provedení bilančních výpočtů, identifikaci a výběr scénářů vzniku ekologické újmy, pro provádění analýzy rizika, 
i pro ekonomické zhodnocení) také údaje o probíhajících dějích. Tyto údaje zahrnují informace o výrobních 
postupech, surovinách, meziproduktech a výrobcích, a o stechiometrii probíhajících chemických reakcí, 
termodynamice chemických reakcí a fyzikálních procesech, o kinetice chemických reakcí, (včetně chemicko-
inženýrských informací (tj. data o přestupu hmoty, tepla a hybnosti). Pro hodnocení rizika jsou také důležité 
údaje o konstrukci aparátů, údaje o kontrolních systémech, měření a regulaci procesu. Pokud se v objektu nebo 
zařízení nachází velký počet různých nebezpečných látek, je vhodné pro účely jejich klasifikace seskupovat tyto 
látky do kategorií podle druhu nebezpečných vlastností. V takovém případě musí být v dokumentu uveden postup 
seskupování látek do kategorií.
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Část D (popis okolí – předmětu ochrany, na kterém může vzniknout ekologická újma)

16. Popis výskytu chráněných druhů volně žijících rostlin a živočichů stanovených v § 2 písm. b) zákona: 
a) druhy ptáků podle seznamu uvedeného v příloze č. 1 nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví 

druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, a vyhlášené ptačí oblasti pro vodní ptáky, 
v případě, že jejich populace přesahují 20 000 ks,

b) druhy rostlin a živočichů v zájmu Evropských společenství uvedené v příloze č. 2 (A-C) k vyhlášce 
č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění 
pozdějších předpisů

c) další druhy rostlin a živočichů stanovené vyhláškou podle § 2 písm. b) bod 3 zákona.
Popis výskytu chráněných druhů zahrnuje zejména velikost místní populace, charakter výskytu (trvalý výskyt, 
migrační zastávka, potravní zdroj), vazbu na biotop, nároky druhů a jejich citlivost na rizika (identifikace všech 
nepříznivých vlivů, kterými může provozní činnost nebo následky při selhání zařízení či opatření působit na 
chráněné druhy a popis vlastností druhů, které jsou významné z hlediska provozní činnosti nebo ekologické 
újmy), související s provozní činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává 
zejména na základě údajů získaných terénním šetřením a ze záznamů o výskytu zvláště chráněných druhů 
evidovaných v Nálezové databázi ochrany přírody, spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Další 
údaje je možné vyhledat na serveru AOPK ČR na webových stránkách http://mapy.nature.cz/natura2000-design3/
hp.php nebo drusop.nature.cz (příp. http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=MapList) nebo http://
www.dibavod.cz/index.php?id=27. 
Popis chráněných druhů se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality (vegetace, vlhkostní poměry, 
půda) s ohledem na předmět ochrany (stav populace, její četnost a dynamika) dané lokality a její celistvost. 
Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany (jeho citlivost) vyplývající z rizik 
popsaných v části E.
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem autorizace vydané podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

17. Popis výskytu přírodních stanovišť, tj. typů evropsky významných stanovišť, uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 166/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Popisuje a posuzuje se plocha a význam přírodních stanovišť 
a jejich zranitelnost vůči rizikům (identifikace všech nepříznivých vlivů, kterými může provozní činnost nebo 
následky při selhání zařízení či opatření působit na přírodní stanoviště a popis vlastností stanovišť nebo prostředí, 
které jsou významné z hlediska provozní činnosti nebo jejích důsledků ekologické újmy) souvisejícím s provozní 
činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává na základě informací 
obsažených ve veřejně dostupné aktuální vrstvě mapování biotopů, spravované Agenturou ochrany přírody  
a krajiny ČR (viz řádek 16).
Popis výskytu přírodních stanovišť se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality (vegetace, vlhkostní 
poměry, půda) s ohledem na předmět ochrany (stav stanoviště, jeho významnost v rámci ČR) dané lokality  
a její celistvost. Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany (jeho citlivost) 
vyplývající z rizik popsaných v části E.
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem zvláštní autorizace vydané podle § 45i odst. 3 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Popis a plán (1 : 5000 nebo 1 : 10 000) objektů obytné zástavby, infrastruktury, zařízení pro veřejnost (např. 
nemocnice, školy, sportovní areály), včetně správních institucí situovaných v okolí místa provozní činnosti (např. 
sídla orgánů veřejné správy), dotčených zdravotním rizikem vlivem ekologické újmy na půdě. 

19. Meteorologická charakteristika zaměřená na údaje z dlouhodobých sledování meteorologických situací, které 
mohou mít vliv na vznik a rozsah ekologické újmy (např. průměrné a maximální srážky, maximální a minimální 
teploty, vlhkost, mlhy, častá bouřková činnost (elektrostatické výboje), převažující směr a rychlosti větru (větrná 
růžice), stabilita atmosféry případné modelové vyjádření. Meteorologické podmínky jsou určeny třídou stability, 
která klasifikuje území v závislosti na parametrech, jako jsou rychlost větru a denní a noční oblačnost. Obecně 
platí, že když je počasí stabilní nebo neutrální, pak se očekává, že uniklé látky se budou dostávat do delší 
vzdálenosti, než se jejich koncentrace sníží (www.chmi.cz ).

20. Charakteristika a popis vodohospodářských poměrů v  okolí místa provozní činnosti s důrazem na specifika, která 
mohou mít vliv na vznik i rozsah ekologické újmy (např. zátopová území při povodních), rizika spojená s existencí 
významných vodohospodářských děl (např. hráze, přehrady), blízké situování vodohospodářsky významných 
vodotečí a vodních ploch a případné modelové vyjádření. Hodnotí se zejména vztah k tělesům povrchových vod 
v řekách a nádržích z hlediska jejich ochrany a využívání. Je možno použít některých matematických modelů 
k hodnocení dopadů změny stavu vody nebo transportu kontaminace. Možno také vyhledat na portále http://heis.
vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&, nebo http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
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21. Charakteristika a popis geologických poměrů, které mohou mít vliv na vznik ekologické ujmy nebo na její 
rozsah vlivem šíření znečišťující látky v životním prostředí (nestabilita horninového podloží, sesuvy půdy, 
propustnost podloží, sklony geologických vrstev, výskyt geologických zlomů). Charakterizace pokryvných 
útvarů a geologického podloží. Je třeba se zaměřit zvláště na nesoudržné propustné sedimenty, sedimentární 
pánve (zvláště krasové oblasti) a ty odlišit od oblastí budovaných krystalickými horninami s menším objemem  
a lokálním využívání zásob podzemních vod http://geoportal.gov.cz  http://www.geology.cz
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem osvědčení odborné způsobilosti k projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických pracích s příslušnou specializací (hydrogeologie, inženýrská geologie, 
environmentální geologie, sanace), vydaným  podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

22. Charakteristika hydrogeologických poměrů v okolí místa provozní činnosti ve vztahu k rozsahu ekologické 
újmy (jímací území zdrojů pitné vody, území akumulace podzemních vod) a případné modelové vyjádření. Vedle 
popisu charakteru hydrogeologického rajonu je třeba popsat existující ochranná pásma prostých podzemních a 
minerálních vod a přirozené akumulaci podzemních vod. Pro hodnocení lze použít matematické modely proudění 
podzemních vod a transportu kontaminantu. Číselné označení rajonu je možno také vyhledat na portále http://
heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs_upzv&. Ochranná pásma jsou vyznačena tabulkami v terénu a jejich 
mapové zobrazení je uvedené na vodohospodářských mapách a je možno také vyhledat na portále http://heis.
vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvsopvz&. Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodní minerální vody se vyhledá portále http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem osvědčení odborné způsobilosti k projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických pracích se specializací pro hydrogeologii, vydaným podle § 3 odst. 3 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Topografické poměry území – sklon terénu a jeho směr mající význam pro šíření kontaminace a příjemce 
expozice. Morfologie terénu hraje důležitou roli při rozptylu uniklých látek (a tím také při hodnocení následků), 
protože uměle vytvořené nebo přirozené překážky mohou ochránit určité oblasti a prostory nebo naopak způsobit 
velké problémy jiným prostorům a oblastem. Např. rozptyl nebezpečných látek v údolích se velmi liší od 
rozptylů v rovném terénu. Drsnost povrchu má rovněž velký význam, proto se uvedou jeho hlavní morfologické 
charakteristiky.

24. Údaje o užívání území a demografii oblasti uvedené v územně plánovací dokumentaci (např. územním plánu 
obce, regulačním plánu apod.), dotčené závažným rizikem nepříznivého vlivu na lidské zdraví, pocházejícího 
z potenciální ekologické újmy na půdě.
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Část E (stanovení scénáře ekologické újmy a popis preventivních opatření)

25. Postup a výsledky identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v ekologickou 
újmu a stanovení pravděpodobnosti jejich četnosti, včetně popisu dřívějších neoprávněných zásahů, havárií nebo 
ekologické újmy, které se u příslušného provozovatele vyskytly v posledních 10 letech. Identifikace a popis 
možných příčin vzniku ekologické újmy – dějů nebo stavů, které iniciují škodlivý potenciál zdroje rizika – je 
základním předpokladem identifikace a popis scénářů ekologické újmy, což je sestavení posloupnosti událostí, 
které vedou k ekologické újmě. Posloupnost je sestavena od základní události přes rozvíjející události až do 
koncové události scénáře na základě existujících generických seznamů vnitřních a vnějších příčin, nebo na 
základě přímého stanovení.

26. Popis postupu a výsledky provedení odhadů následků specifických identifikovaných scénářů vzniku ekologické 
újmy tj. její typ a rozsah  a ávažnost, včetně provedených výpočtů, modelů a grafické prezentace nejdůležitějších 
výsledků odhadů. Uvedou se její typ a rozsah (závažnost), včetně provedených výpočtů, modelů a grafické 
prezentace nejdůležitějších výsledků odhadů. Pro kvalitativní popis a grafické znázornění scénářů je výhodné 
grafické zpracování ve tvaru „motýlek“ (bow-tie). Na levé straně tohoto grafického zobrazení jsou pomocí stromu 
poruch určeny příčiny kritické nežádoucí události, která je umístěna v centru zobrazení. Tato kritická nežádoucí 
událost je pak základní událostí rozvíjeného stromu událostí, umístěného na pravé straně tohoto grafického 
zobrazení, s koncovými stavy a následky a dopady těchto scénářů. Zde je možno dále rozvíjet analýzu v duchu 
zavedených nebo zaváděných bezpečnostních bariér (ochrany) v jednotlivých větvích logického diagramu. Jedná 
se o analýzu vrstev ochrany, tzv. bezpečnostních bariér, pod zkratkou LOPA („Layer of Protection Analysis“), což 
je semikvantitativní technika použitelná po předběžné analýze rizika a po použití techniky HAZOP (HAzard and 
OPerability study) před náročnějšími metodami kvantitativní analýzy.

27. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů ekologické újmy. Výběr 
reprezentativních scénářů ekologické újmy je omezený soubor scénářů podobného charakteru nehodových 
událostí s určenými koncovými stavy těchto scénářů. Výběr musí pokrýt celé spektrum nežádoucích událostí. 
Pro typická zařízení bývají obvykle známy typické scénáře havárií. Odhad následků a dopadů na životní 
prostředí se stanoví pomocí modelování fyzikálně chemických procesů a jevů, které se objevují v událostech  
a koncových stavech určených scénářů. Hodnocení následků pomáhá stanovit opatření pro přijímání preventivních 
a nápravných opatření. Dále se používá pro tvorbu havarijních plánů a pro územní plánování v okolí místa 
prováděné činnosti. Pro určení pravděpodobnosti a četnosti jsou obvyklé tyto přístupy: použití generických dat  
(z literatury) nebo specifických údajů daného objektu nebo zařízení (data z provozu a údržby), popř. jejich kombinace 
(např. Bayesovské metody) nebo metody analýzy stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA) a analýzy stromu 
událostí (Event Tree Analysis – ETA). Lze využít i podložený úsudek expertů z oboru bezpečnostního inženýrství  
(www.vubp.cz ). Zdroje dat musí být uvedeny v dokumentu.

28. Hodnocení neurčitosti ve výše uvedených scénářích např. nejistoty ve vstupních údajích, v hodnocení synergických 
jevů, nedostatečné poznání výskytu chráněných druhů. 

29. Popis metody použité (existující a publikované, nebo vlastní spolu s její verifikací) při hodnocení scénářů. 
Modely vzniku událostí vedoucí k ekologické újmě poskytují ohodnocení koncových stavů nehodových událostí 
kvantifikací hlavních  parametrů (koncentrace, tepelná radiace, přetlak) těchto jevů. Modely zranitelnosti (modely 
dávek či odezvy) poskytují ohodnocení dopadů těchto  jevů na příjemce, a to kvantifikací odezvy příjemců na 
tyto nepříznivé jevy.

30. Popis přijatých a plánovaných preventivní opatření technického i organizačního charakteru vzhledem k scénářům 
vzniku a velikosti ekologické újmy.. Provozovatel prokazuje přijetí nezbytných opatření k prevenci ekologické 
újmy ve všech fázích životního cyklu zařízení (fáze projektu, konstrukce, provozu, údržby a likvidace daného 
zařízení). Preventivní bezpečnostní opatření (technická a organizační) se zaměřují především na prevenci iniciace 
událostí, které mohou vést ke vzniku ekologické újmy.  Pro snižování rizika se mohou použít opatření snižující 
následky událostí (např. nižší zádrže nebezpečných látek, používání méně nebezpečných látek) nebo snížení 
pravděpodobnosti událostí (např. záložní zařízení, zdvojení systémů, bezpečnostní zařízení, alarmy).

31. Přehled a popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů pro detekci látek vedoucích ke vzniku 
ekologické újmy. Informace o kontrolních a diagnostických přístrojích používaných v zařízení (jejich umístění, 
technické řešení, spolehlivost atd.). Lokalizace klíčových preventivních systémů nebo systémů zmírňujících 
ekologickou újmu (např. drenážní systémy, a nádrže, včetně měření množství odpadních vod, nádrže s požární 
vodou, systémy čištění plynů, zacházení a práce s kapalinami a chemickými látkami, lokalizace klíčových 
řídicích systémů, např. počítačových řídicích systémů a izolačních systémů. Lze uvést např. popisy a informace 
o detektorech (analyzátorech) – popis funkce detektorů úniku nebezpečných látek, včetně možnosti případného 
automatického odstavení technologických zařízení, způsobu spouštění vodních clon, spouštění zvukové a světelné 
signalizace úniku nebezpečné látky, rozmístění čidel, místa vyhodnocení (ústředny), nastavení mezních hodnot 
koncentrací pro aktivaci apod. Informace o EPS (elektronická požární signalizace) – popis funkce a rozmístění 
čidel, místa vyhodnocení (ústředny), popis reakce, automatická reakce, spouštění vodních clon, odstavování 
technologických zařízení, zvukové a světelné signalizace.
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32. Popis přijatého systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizika vzniku ekologické újmy. 
Měření, monitorování a vyhodnocování jsou klíčovými činnostmi pro zjišťování, zda dochází k plnění dílčích 
úkolů a zda dochází k naplňování cílů a politiky pro omezování rizika ekologické újmy. V některých specifických 
případech požadavky na monitorování a měření vycházejí z konkrétních právních předpisů (např.zákon  
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, zákon č. 76/2002 Sb., o integrovaném povolení). Pro oblast sledování je třeba vytvořit systém 
měření a monitorování s využitím vhodných ukazatelů. Aby údaje získané z měření byly spolehlivé, musí být 
provozovatelem zavedeny vhodné postupy pro provádění kalibrace přístrojů a měřících nebo zkušebních zařízení, 
včetně ověřování programů využívaných při zpracování naměřených dat (výpočetní technika). Provozovatel 
zavádí a udržuje postupy a činnosti pro průběžné vyhodnocování získaných dat, vyhodnocení plnění dílčích 
úkolů, včetně postupů zavádění příslušných opatření.

33. Souhrn odhadu typu, rozsahu a závažnosti ekologické újmy, v případě ekologické újmy na půdě obsahuje také 
hodnocení zdravotních rizik, které provede provozovatel ve smyslu vyhlášky č. 17/2009 Sb. Toto zhodnocení 
přispívá ke stanovení cílových parametrů, na které se nápravné opatření navrhují a z těchto návrhů se odvozují 
náklady na jejich provedení.

Poznámka: Metody hodnocení technologických /provozních rizik jsou uvedeny ve Věstníku MŽP XVII (3) (březen, 2007)  
(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE/oer-MP_AR_%20LC-2007.pdf). 
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Část F (náprava ekologické újmy a její finanční vyčíslení)

34. Stanovení cílů  nápravných opatření 

I. Ekologická újma na půdě
Cílem nápravných opatření při ekologické újmě na půdě je vyloučení závažného rizika na lidské zdraví související 
s přítomností látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů zavedených na zemských povrch nebo pod něj 
(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě (dále jen „vyhláška“)). 
Na základě návrhu nápravných opatření (§ 5 vyhlášky) se následně provádí vlastní výběr nápravných opatření  
(§ 6 vyhlášky).

II. Ekologická újma na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, přírodních 
stanovištích a na vodách 
Při stanovení cílů nápravy ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích 
rostlin, přírodních stanovištích a na vodách se postupuje podle přílohy č. 4 k zákonu: 
Nápravy ekologické újmy na  vodách a na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích je dosahováno 
prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního stavu pomocí primární, doplňkové  
a vyrovnávací nápravy.
Účelem primární nápravy je obnovit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce zpět do základního 
stavu nebo směrem k tomuto stavu.
Pokud se poškozené přírodní zdroje anebo jejich zhoršené funkce nevrací do základního stavu, je provedena 
náprava doplňková. Účelem doplňkové nápravy je poskytnout podobnou úroveň přírodních zdrojů nebo jejich 
funkcí, včetně zdrojů nebo funkcí na náhradní lokalitě, je-li to vhodné, které by byly bývaly poskytnuty, kdyby 
poškozená lokalita byla bývala vrácena do svého základního stavu. Kde je to možné a vhodné, náhradní lokalita 
by měla být geograficky spojena s poškozenou lokalitou a měl by být brán zřetel na zájmy postižené populace.
Vyrovnávací náprava se provádí s cílem vyrovnat přechodné ztráty přírodních zdrojů a funkcí čekajících na 
obnovu. Toto vyrovnání je složeno z dalších zlepšení chráněných přírodních stanovišť a druhů nebo vody buď na 
poškozené lokalitě, nebo na náhradní lokalitě.
Přístup ke stanovení nápravných opatření je obsažen v bodě 3. - Stanovení nápravných opatření a způsob jejich 
volby je uveden v bodě 4. - Volba nápravných opatření.

35. Zhodnocení vhodnosti, účelnosti a proveditelnosti nápravných opatření, včetně jejich ceny při uplatnění principu 
cenově nejnižšího rozumně dosažitelného opatření (ALARA). Přijímání nápravných opatření je nutné až na 
úroveň, kdy výdaje na jejich provedení se stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným přínosem. Ke snižování 
rizika ekologické újmy se přistupuje z hlediska principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable), tj. princip 
snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) dosažitelné, resp. principu ALARP (As Low As 
Reasonable Practicable), tj. princip snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) proveditelné 
(opatření jsou ukončena, pokud náklady na další snížení rizika jsou neúměrné k přínosu získanému realizací 
těchto opatření). Oba principy rozlišují v přijatelnosti rizika tři úrovně: neakceptovatelné riziko, tolerovatelné 
riziko a riziko akceptovatelné.

36. Provedení finančního ocenění hodnocení nápravných opatření ekologické újmy,  včetně jeho rozdělení na 
provedení opatření pro nápravu ekologické újmy na chráněných druzích, přírodních stanovištích, na vodě nebo 
na půdě. Finanční ocenění obsahuje rovněž vyčíslení nákladů na provedení nezbytných preventivních opatření 
dle § 6 zákona.
Možné přístupy k finančnímu vyčíslení nákladů na navržená nápravná opatření jsou uvedeny v příloze tohoto 
metodického pokynu; a to v příloze č. 1 pro ekologickou újmu vzniklou na půdě nebo vodě a v příloze č. 2 
pro ekologickou újmu vzniklou na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích. Obě uvedené přílohy jsou 
k dispozici pouze v elektronické formě na www.mzp.cz. 

37. Zhodnocení přínosů z provedených nápravných opatření. Efektivnost nápravných opatření se obvykle hodnotí 
aplikací analýzy poměru vynaložených nákladů k výslednému přínosu (Cost-Benefit Analysis – CBA, analýza 
nákladů a přínosů). 

38. Zhodnocení nejistoty v návrhu odstranění a ocenění ekologické újmy. Uvádí se nejistoty spojené s navrženými 
nápravnými opatřeními, včetně rozsahu či migrace znečištění s cílem stanovit vypovídací schopnost a časovou 
platnost návrhu opatření. Dále se uvádí doporučení pro snížení nejistot, která by se měla následně promítnout do 
návrhu nápravných opatření, doplňkových popřípadě vyrovnávací opatření. Do této kapitoly je možné zahrnout 
pouze takové poznatky, nejasnosti a nejistoty, které nelze ovlivnit, nebo jejichž ověřování by přesáhlo rámec 
hodnocení rizika. 
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Čl. 4

Registrace v programu EMAS a certifikace podle norem ČSN EN ISO 14 000

Provádět podrobné hodnocení rizik a zabezpečovat finanční zajištění nemusí provozovatel, pokud je registrovaný v Programu 
EMAS nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14000.

Tato výjimka se vztahuje i na provozovatele, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné k registraci v Programu EMAS, resp.  
k certifikaci podle norem ČSN EN ISO 14000, tj. provedl úvodní environmentální přezkoumání a přijetí environmentální 
politiky a dosáhl registrace nebo certifikace do jednoho roku ode dne, který určil za datum prokazatelně zahájené činnosti  
k registraci nebo certifikaci. 

Na provozovatele, který neukončil registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle norem ČSN EN ISO 14000 do jednoho 
roku od dne, které určil za datum prokazatelně zahájené činnosti k registraci nebo certifikaci, se pohlíží jako na provozovatele, 
který provádí provozní činnost v rozporu se zákonem, protože neprovedl hodnocení rizika, popřípadě nezabezpečil finanční 
zajištění podle § 14 zákona. 

Pro provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., na které se nevztahuje registrace v programu EMAS nebo 
systém environmentálního řízení, podrobné hodnocení rizik provozovatel provádí.

Čl. 5

Kontrolní činnost

Příslušné kontrolní orgány podle zákona (Česká inspekce životního prostředí, správy národních parků nebo chráněných oblastí, 
újezdní úřady) dohlížejí na plnění jednotlivých povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutími či opatřeními 
vydanými na jeho základě. Kontrolní orgán je oprávněn kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem a vyžádat si doplňující 
podklady a dokumenty.

Pracovníci příslušných orgánů mohou při kontrole vstupovat na pozemky a do objektů souvisejících s výkonem jejich činnosti. 
Pracovníci příslušných orgánů se při kontrole prokazují příslušnými služebními průkazy. 

Na průběh kontrolní činnosti prováděné podle zákona se vztahuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, který stanoví zejména práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob. 

Při provádění kontroly se provádí kontrola provedení podrobného hodnocení rizika, které předloží provozovatel při kontrole, 
přičemž se postupuje podle kritérií uvedených v příloze č. 3 k nařízení vlády. 

O kontrolním zjištění, tj. o výsledku kontroly zjištěném v rámci kontroly plnění povinnosti provádět hodnocení rizik podle § 14 
odst. 1 zákona a nařízení vlády, se pořizuje protokol. V rámci kontrolního protokolu kontrolní orgán uvádí zjištěné nedostatky. 

Podle zákona lze provozovateli uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč za nesplnění povinnosti zabezpečit finanční zajištění při 
výkonu provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu    [§ 19 odst. 1 písm. e) zákona], jejímž nezbytným předpokladem 
je správné a úplné provedení hodnocení rizik podle nařízení vlády. 

Podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit fyzické osobě, která způsobila, že 
kontrolovaná osoba (provozovatel) nesplnila povinnosti vyplývající z tohoto zákona, pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. 
Tuto pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově stanovené kontrolními pracovníky. 

Čl. 6

Tento metodický pokyn je platný od 1. května 2012. 

V Praze dne 30. dubna 2012

Ing. Karel Bláha CSc, v. r.
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod
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1 Účel dokumentu

Provozní řád ISPOP je soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou závazné pro využívání elektronických služeb ISPOP a 
pro provoz informačního systému ISPOP.

2 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je informační systém veřejné správy, který poskytuje elektronické 
služby za účelem zpracování, příjmu a validace vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí 
v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Zároveň slouží jako skladiště přijatých 
hlášení, do kterého mají přístup účastníci agendy. 

ISPOP je zřízen v § 4 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Správcem ISPOP ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. je Ministerstvo životního prostředí, které přenáší 
část činností spojených se správou ISPOP na provozovatele.

Provozovatelem ISPOP ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. je CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí.

V souladu s ustanovením §4 odst. 8 zákona č. 25/2008 Sb. ISPOP zpracovává osobní údaje.

3 Vysvětlení pojmů a zkratek

Agenda Souhrn úředních činností, obvykle vázaný na konkrétní správní činnost1

Autorizace Vyjádření autorství k podání ve smyslu §37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
V ISPOP je možné jej provést připojením zaručeného elektronického podpisu2 k dokumentu, 
podáním dokumentu prostřednictvím informačního systému datových schránek3 nebo 
doručením potvrzeného autorizačního dokumentu v listinné podobě.

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí – provozovatel ISPOP.

Datová schránka Elektronické úložiště, které slouží k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči 
orgánům veřejné moci, k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob 
a právnických osob. Datové schránky zřizuje a provozuje Ministerstvo vnitra 4.

Datová schránka 
ISPOP

Slouží k autorizovanému podání prostřednictvím ISPOP, podání se zasílá pouze do datové 
schránky MŽP určené pro ISPOP. Identifikátor datové schránky je 5eav8r4.

Datový standard Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky 
Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou 
strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu 
podaných hlášení 5.

Elektronický účet 
ISPOP

Získá uživatel na základě registrace subjektu. Prostřednictvím účtu získá uživatel přístup 
k neveřejným službám ISPOP (přístup k elektronickým formulářům, přístup do skladiště 
podaných hlášení).

EnviHELP Environmentální Helpdesk – jednou z jeho činností je provozní podpora ISPOP.

1  Definice převzata z http://svs.institutpraha.cz/index.php?page=slovnik (16.4.2012).
2  podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
3  podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
4  podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
5   podle §4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
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ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

Hlášení Agenda ohlašovaná prostřednictvím ISPOP

ISPOP (nebo 
„systém“)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zřízený §4 
odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb. Informační systém, který umožňuje zpracování, příjem a validaci 
vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické 
podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Zároveň slouží jako 
skladiště přijatých hlášení. 

Informační systém Funkční celek nebo jeho část, zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. 
Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich 
zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních 
činností6.

ISVS Informační systém veřejné správy je informační systém, který slouží pro výkon veřejné 
správy 7.

ISDS Informační systém datových schránek. Informační systém veřejné správy, který obsahuje 
informace o datových schránkách a jejich uživatelích 8. 

KÚ Krajský úřad

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

MŽP Ministerstvo životního prostředí

Ohlášení Podání hlášení

Ohlašovatel Subjekt, který má složkovým zákonem uloženu ohlašovací povinnost prostřednictvím ISPOP.

Ohlašovací jednotka Jednotka, za kterou se podává jedno hlášení (typicky provozovna, zařízení nebo zdroj, popř. 
se hlášení podává za celý subjekt). Je definována v právní normě, která nařizuje příslušnou 
ohlašovací povinnost.

Ověřovatel Orgán veřejné moci, vůči kterému je podle složkového zákona plněna ohlašovací povinnost 
prostřednictvím ISPOP, nebo subjekt, který je určen ze strany MŽP ke kontrole úplnosti 
a správnosti přijatých hlášení.

ORP Obec s rozšířenou působností

OVM Orgán veřejné moci – může mít roli ověřovatele v ISPOP.

Podání Úkon fyzické nebo právnické osoby vůči správnímu orgánu. Posuzuje se podle svého 
skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Podání definuje § 37 zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád.

Portál ISPOP Internetové stránky www.ispop.cz, kde je dostupná aplikace ISPOP.

Provozování ISPOP Provádění úkonů souvisejících s poskytováním elektronických služeb informačního systému 
ISPOP. 

Předmět hlášení Jednotka ohlašovatele, za kterou realizuje řádné podání prostřednictvím ISPOP. Je definován 
registrací ohlašovatele (IČ, identifikace provozovny nebo zdroje, územní identifikace), typem 
hlášení (formuláře) a obdobím, za které se ohlašuje. Druhé a každé následující podání za 
shodný předmět hlášení musí být označené jako doplněné a musí obsahovat evidenční číslo 
řádného podání.

Registr ISPOP Seznam uživatelů a subjektů ISPOP, včetně jejich práv a přístupových údajů v systému.

Skladiště hlášení Úložiště dokumentů, které byly zpracovány v ISPOP. Poskytuje o informace o stavu 
zpracování dokumentů a stavu podání. Umožňuje třídění dokumentů a zároveň slouží jako 
archiv.

6  podle § 2 písm. b) zákona č. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
7  podle § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
8  podle § 14 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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Subjekt Právnická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů či fyzická 
osoba, které potenciálně vzniká ohlašovací povinnost a povinnost ji plnit prostřednictvím 
ISPOP. Takovou osobou může být i zahraniční osoba s činností na území ČR, případně 
právnická osoba bez IČ.

Správce subjektu Fyzická osoba v podobě uživatele, který má přístup k účtu správce subjektu v systému a který 
je odpovědný za správnost a úplnost informací o subjektu a dalších registrovaných údajích 
(provozovny, běžní uživatelé).

Složkové zákony V kontextu ohlašování prostřednictvím ISPOP jsou míněny následující zákony: zákon  
č. 25/2008 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Uživatelská 
dokumentace

Soubor manuálů, návodů a postupů určených pro všechny zainteresované subjekty, které 
přistupují do systému ISPOP a jejichž využívání vede ke správné práci se systémem ISPOP. 
Jsou aktualizovány v závislosti na změně systému nebo jeho části.

Webové služby 
ISPOP

Webová služba je softwarový systém umožňující komunikaci softwarových aplikací 
prostřednictvím sítě (Internet). Předpokládá proto příslušnou SW aplikaci na straně toho, 
kdo chce s webovými službami ISPOP komunikovat. Informační systém ISPOP poskytuje 
webové služby pro podání hlášení do ISPOP, podání registrace do ISPOP, poskytuje službu 
pro informaci o validitě hlášení vzhledem k datovým standardům ISPOP a umožňuje správu 
hlášení pro ověřovatele (změny stavů, stažení hlášení). Dokumentace webových služeb 
ISPOP je zveřejněna na portále ISPOP.

Zaručený 
elektronický podpis 

Digitální podpis, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí 
strany (certifikační autority) identifikaci a nepopiratelnost původu dokumentů a digitálních 
dat v prostředí internetu. Použití upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

4 Elektronické služby ISPOP

Informační systém ISPOP je v prostředí Internetu přístupný prostřednictvím portálu ISPOP, jehož internetová adresa je http://
www.ispop.cz. Portál má veřejnou a neveřejnou část. Do neveřejné části je umožněn přístup na základě registrace. Autentizace 
do neveřejné části portálu probíhá prostřednictvím přístupových údajů (přihlašovací jméno a heslo).

Elektronické služby poskytované veřejnou částí portálu ISPOP:

Název elektronické 
služby

Účel služby Cílová skupina Dostupnost služby

Registrace subjektu do 
ISPOP

Získat přístup 
k neveřejným službám 
portálu

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://www.ispop.cz/
magnoliaPublic/cenia-project/
chci_podat_hlaseni/registrace.
html

Autentizace do 
neveřejné část portálu 
ISPOP

Ověření identity 
uživatele pro přístup do 
elektronických účtů IS 
ISPOP k elektronickým 
formulářům, podaným 
hlášením a dalším službám

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://login.ispop.cz 

Obnovení 
zapomenutých 
autentizačních údajů 
do ISPOP 

Poskytnout možnost 
vyvolání automatického 
doručení přístupových 
údajů v případě jejich 
zapomenutí

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://www.ispop.cz/
ispop/ispop-springmvc/
forgottenPassword/create

Webová služba pro 
podání hlášení do 
ISPOP

Strojové podání hlášení 
do ISPOP externí SW 
aplikací

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti

https://www.ispop.cz/ispop/
ispop-ws/documentInput/
v20110901/v20110901-
documentInputWsdl.wsdl
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Webová služba pro 
validaci hlášení

Strojové poskytování 
informace o souladu 
elektronického dokumentu 
s datovým standardem 
ISPOP externí strojové 
aplikaci

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti

https://www.ispop.cz/ispop/
ispop-ws/documentValidate/
v20110901/v20110901-
documentValidateWsdl.wsdl

Webová služba pro 
podání registrace 
subjektu do ISPOP

Strojové podání registrace 
do ISPOP externí SW 
aplikací

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://www.ispop.
cz/ispop/ispop-ws/
documentRegistrationInput/
v20110901/v20110901-docum
entRegistrationInputWscumen
tRegistrationInputWsdl.wsdl

Zveřejněné datové 
standardy ISPOP

Poskytnutí informace 
o validní struktuře, obsahu 
a technickém formátu 
elektronického dokumentu 
a o logických kontrolách 
prováděných nad obsahem 
hlášení 

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti

https://www.ispop.cz/
magnoliaPublic/cenia-project/
uvod/standardy-2011.html

Zveřejněná uživatelská 
dokumentace ISPOP 

Poskytnutí návodů pro 
využívání ISPOP

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

www.ispop.cz 

Poskytování informací 
o ISPOP

Publikovat na portále 
ISPOP informace  
o postupech při využívání 
ISPOP

Uživatel Internetu www.ispop.cz 

Elektronické služby poskytované neveřejnou částí portálu ISPOP:

Název elektronické 
služby

Účel služby Cílová skupina Dostupnost služby

Elektronický účet 
ISPOP

Přístup k neveřejným 
službám ISPOP (např. 
elektronickým formulářům 
a skladišti hlášení)

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://login.ispop.cz 

Správa workflow 
jednotlivých podání

Zpracování hlášení Subjekty, které zajišťují 
kontrolu hlášení

https://login.ispop.cz 

Přístup ke 
službám EnviHelp 
(jde o službu 
spolupracujícího IS 
ENVIHELP)

Poskytování provozní 
podpory při užití ISPOP

Subjekty přistupující do ISPOP 
z důvodu splnění ohlašovací 
povinnosti, kontroly hlášení 
nebo převzetí dat

https://helpdesk.cenia.cz 

Elektronický průvodce 
pro vložení plné moci

Zajištění korektních 
vazeb mezi zmocněncem 
a zmocnitelem
Konsolidace účtů 
zmocnitelů do jednoho 
účtu zmocněnce  

Zmocněnci pro ohlašování do 
ISPOP

https://login.ispop.cz 

Webová služba pro 
správu hlášení

Strojová správa workflow 
podání a stahování dat 
z externí aplikace

Subjekty přistupující do 
ISPOP z důvodu kontroly 
hlášení nebo převzetí dat

https://www.ispop.cz/ispop/
ispop-ws/spravaHlaseni /
v 2 0 11 0 4 11 / v 2 0 11 0 4 11 -
SpravaHlaseniWsdl.wsdl
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5 Základní pravidla pro subjekty přistupující do ISPOP

ISPOP slouží pro dva základní účely: podání hlášení ze strany ohlašovatele a zpracování (kontrola) hlášení ze strany ověřovatele.

Ohlašovateli hlášení prostřednictvím ISPOP jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby, zahraniční subjekty 
s činností na území ČR a právnické osoby bez IČ.

Ověřovateli hlášení jsou orgány veřejné moci (KÚ, ORP, MŽP, ČIŽP) nebo subjekty pověřené MŽP (např. CENIA). Role 
uživatelů v systém jsou blíže popsány v kapitole „Role v informačním systému ISPOP“. Správu uživatelů provádí provozovatel 
systému, který je zodpovědný za registraci správců účtu jednotlivých subjektů přistupujících do ISPOP. 

Přístup do systému je umožněn pouze autorizovaným uživatelům, přístup k účtu správce subjektu získá subjekt na základě 
registrace do systému, kterou provede vyplněním a podáním registračního formuláře, který je k dispozici ve veřejné části 
portálu ISPOP9. Registrace subjektu v systému ISPOP je možná také prostřednictvím přidání vazby zmocnění z účtu zmocněnce 
(podmínkou je přiložení plné moci v elektronické podobě nebo výstupu vzniklého převedením plné moci v listinné podobě 
autorizovanou konverzí dokumentů - odkaz na § 4 odst. 7 zákona č. 25/2008 Sb.).

Po vytvoření uživatelského účtu správce subjektu jsou uživateli předány přístupové údaje (přihlašovací jméno/login a heslo).

Správce účtu subjektu může registrovat další správce účtu subjektu nebo běžné uživatele subjektu, kteří již toto oprávnění 
správce nemají. Správce účtu subjektu je zodpovědný za řízení přístupu ostatních uživatelů subjektu a jeho povinností je 
udržovat informace o subjektu a uživatelích správné a pravdivé.

Všichni uživatelé jsou povinni zabezpečit své přístupové údaje takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití  
a jakékoliv neoprávněné manipulaci v systému.

Každý uživatel systému je povinen se seznámit s uživatelskou dokumentací (manuály) a je povinen používat ISPOP v rozsahu  
a v souladu s touto dokumentací a přidělenou rolí. Aktuální verze dokumentace je zveřejněna na portále ISPOP.

V případě registrace zahraniční osoby bez IČ je ohlašovatel povinen předat stanovené písemnosti v českém jazyce.

6 Vztah mezi ISPOP a informačními systémy uživatelů

Informačními systémy uživatelů jsou myšleny:
•	 informační systémy OVM nebo institucí jimi pověřených k zacházení s informacemi v ISPOP,
•	 informační systémy ohlašovatelů, které slouží ke zpracování nebo podání hlášení do ISPOP.

Informační systémy uživatelů mohou komunikovat s informačním systémem ISPOP prostřednictvím webových služeb, které 
umožňují podání dokumentů prostřednictvím ISPOP, validaci dokumentu vůči datovému standardu ISPOP a správu hlášení 
v ISPOP. Přístup k některým službám je autorizovaný prostřednictvím přístupových údajů uživatelů (podrobnější popis služeb 
viz kapitola 4). 

7 Ohlašovací povinnosti plněné prostřednictvím ISPOP

Agendy ohlašované prostřednictvím ISPOP jsou vymezeny právními normami (z pohledu obsahu, termínu hlášení), které danou 
povinnost ukládají, v těchto právních normách je rovněž uložena povinnost ohlašovatele ohlašovat agendu prostřednictvím 
ISPOP.
ISPOP nemění obsah jednotlivých ohlašovacích povinností.

Uživatelé jsou povinni provádět v ISPOP pouze takové úkony, ke kterým jsou v příslušném rozsahu oprávněni  
na základě svého vztahu k subjektu, za který v ISPOP vystupují, tj. zejména na základě pracovněprávního vztahu 
nebo plné moci.

Je přísně zakázána jakákoliv forma sdílení přístupových údajů mezi uživateli.

 

9  Registrace subjektu je vyžadována v souladu s ustanovením § 4 odstavec 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném regis-
tru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
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Způsob realizace podání a jeho vlastnosti jsou definovány v § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Podání prostřednictvím 
ISPOP se činí elektronicky ve vyhlášeném datovém standardu a ve stanoveném termínu, který je specifický pro každou 
ohlašovací povinnost a je určen právní normou, která danou ohlašovací povinnost zavádí.

Hlášení podávaná za aktuální ohlašovací období se realizují v poslední verzi datového standardu příslušného hlášení, hlášení 
podávaná za předchozí ohlašovací období se realizují v datovém standardu vyhlášeném pro období, za které se ohlašuje.

Seznam ohlašovacích povinností, které se podávají prostřednictvím ISPOP, je zveřejněn na portále ISPOP v záložce „Seznam 
ohlašovacích povinností“. 

Datové standardy jsou zveřejněny na portále ISPOP v záložce „Datové standardy“.

8 Provozní podpora ISPOP

Provozní podpora slouží k řešení problémů uživatelů ISPOP, pokud se je nedaří vyřešit na základě uživatelské dokumentace 
nebo informací zveřejněných na portále ISPOP (manuály, aktuality, často kladené dotazy – FAQ, životní situace atd.).

Provozní podpora ISPOP je poskytována prostřednictvím:
•	 elektronického helpdesku EnviHELP10, jehož portál je přístupný prostřednictvím portálu ISPOP, internetová adresa 

EnviHELP je http://helpdesk.cenia.cz,
•	 telefonní linky, která je zveřejněna v kontaktech na portále ISPOP.

9 Role v informačním systému ISPOP

Přístupy k vymezeným funkcionalitám aplikace ISPOP mají právo uživatelé na základě přidělené role v ISPOP:

Název role Popis Základní úloha v ISPOP

Ohlašovatel Fyzická, právnická nebo zahraniční osoba, která má povinnost na 
základě alespoň jednoho ze zákonů č. 185/2001 Sb., č. 25/2008 Sb., 
č. 254/2001 Sb., č. 477/2001 Sb. nebo č. 86/2002 Sb. ohlašovat 
požadované údaje prostřednictvím ISPOP. 

Registrace subjektu ohlašovatele
Přidání zmocnění
Zpracování a podání hlášení
Správa účtu subjektu ohlašovatele

Ověřovatel Orgán veřejné moci, který je ustanovením složkového předpisu 
určen jako ten, jemuž je ohlašovatelem prostřednictvím ISPOP 
podáno hlášení, popř. instituce, která je pověřena kontrolou hlášení. 

Registrace subjektu ověřovatele
Ověření hlášení
Ověření zmocnění
Správa účtu subjektu ověřovatele 

Ověřovatel 
- Správce 
poplatku

Uživatel orgánu veřejné moci, který na základě ověřeného hlášení 
vydává rozhodnutí. Rozhodnutí ve správním řízení se vydává pouze 
u některých typů hlášení (podle platné právní úpravy poplatkových),

Registrace subjektu ověřovatele
Ověření hlášení 
Ověření zmocnění
Správa účtu subjektu ověřovatele

Operátor ISPOP Uživatel, který obstarává běžné provozní činnosti v ISPOP. Tuto roli 
zastávají zaměstnanci provozovatele ISPOP.

Správa registru ISPOP
Správa skladiště hlášení ISPOP
Provozní podpora

Správce ISPOP Uživatel, který řídí správu provozu ISPOP. Tuto roli zastávají 
zaměstnanci provozovatele ISPOP.

Správa registru ISPOP
Správa skladiště hlášení ISPOP
Provozní podpora

Zmocněnec Subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který je oprávněn provádět 
úkony, ke kterým ho pověřil jiný subjekt (fyzická nebo právnická 
osoba) na základě plné moci. Role je přidělena uživateli po schválení 
plných mocí operátorem ISPOP a vytvoření vazeb mezi zmocněncem 
a zmocnitelem.

Zplnomocnění
Registrace subjektu ohlašovatele
Přidání zmocnění
Zpracování a podání hlášení
Správa účtu subjektu ohlašovatele

10 Lhůty pro zodpovídání dotazů, pro doplnění informací jsou stanoveny provozním řádem elektronického helpdesku  
EnviHELP.
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Název role Popis Základní úloha v ISPOP

Správce 
subjektu

Správce subjektu - uživatel, který má oprávnění upravovat vybrané 
atributy v registraci Subjektu, registrovat provozovny IRZ a ovzduší 
k Subjektu. Uživatel s touto rolí je oprávněn registrovat uživatele 
k subjektu, k němuž patří. Role je přidělena uživateli, který registruje 
subjekt ohlašovatele.

Správa účtu subjektu

Běžný uživatel 
subjektu

Uživatel zaregistrovaný správcem subjektu. Závisí na roli ohlašovatele nebo 
ověřovatele

Recenzent Orgán veřejné správy nebo odborný subjekt, který z titulu svého 
odborného zaměření a legislativního postavení může nahlížet do 
všech nebo vybraných skupin hlášení na základě pověření MŽP nebo 
na základě legislativních ustanovení.

Přístup k přehledu hlášení definovaný 
požadavkem legislativy nebo MŽP.

Reader Uživatel subjektu Cenia nebo MŽP, který má dostupné přehledy 
hlášení a registrací. Tento uživatel neprovádí v ISPOP žádné úkony, 
pouze nahlíží na informace.

Zobrazení přehledů

10 Splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP

Způsob splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP je jednoznačně vymezen:
•	 § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
•	 § 4 a 7 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,
•	 tímto provozním řádem ISPOP (provozní řád vydává MŽP formou metodického pokynu). 

Provozního řád ISPOP je zveřejněn ve věstníku MŽP a na webovém portále ISPOP.

Obecné závazné podmínky pro podání prostřednictvím ISPOP jsou následující:

Učinit podání hlášení prostřednictvím ISPOP může pouze registrovaný uživatel.
Předmětem registrace v ISPOP jsou subjekt ohlašovatele, popř. jeho provozovny, za které plní ohlašovací povinnost.
Registraci i ohlášení může za ohlašovatele provést zmocněnec, který byl ohlašovatelem (zmocnitelem) k těmto úkonům v ISPOP 
zmocněn. K tomuto účelu slouží přidání vazby zmocnění z účtu zmocněnce.
Podání prostřednictvím ISPOP musí být učiněno elektronicky, včas, autorizovaným způsobem a v souladu s platným 
datovým standardem, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí podle §7 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb.
Podrobné informace o postupech a funkcionalitách systému nezbytných pro podání registrace, plné moci a hlášení do ISPOP 
jsou obsahem uživatelské dokumentace, která je zveřejněna na webových stránkách www.ispop.cz <rubrika „Chci podat 
hlášení“  –> „Manuály“>.

11 Zpracování hlášení v ISPOP

Zpracování hlášení v ISPOP je definováno stavovým diagramem hlášení. Stavový diagram popisuje stavy, kterých může 
dokument (hlášení) v ISPOP v rámci příslušného procesu nabývat a zároveň popisuje podmínky přechodu mezi jednotlivými 
stavy. Grafické zpracování stavového diagramu hlášení je v příloze č. 1. Je nutno rozlišovat mezi stavem elektronického 
dokumentu (stav dokumentu) a stavem hlášení dle správního řádu (stav hlášení). Stav hlášení se sleduje až od přiděleného 
evidenčního čísla hlášení.

Popis základních stavů dokumentu je obsahem následující tabulky:

Stav dokumentu v ISPOP Popis stavu

Není zpracovatelné Stav hlášení, které neodpovídá datovému standardu ISPOP a systém jej proto zamítl.

Čeká na autorizaci Hlášení odpovídá datovému standardu, ale nebylo podáno autorizovaným způsobem, 
tj. nebylo doručeno prostřednictvím ISDS ani nebyl k hlášení připojen platný zaručený 
elektronický podpis. Systém na základě ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád čeká na doručení listinného potvrzení. 

Velikost jednoho elektronického dokumentu, který ISPOP zpracuje je omezena na max. 10 MB.
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Čeká na vyřízení Stav hlášení, které je v souladu s datovým standardem a autorizované a následně automaticky 
systémem předáno ověřovateli ke kontrole.

Vyřízeno Finální stav hlášení přiřazený automaticky systémem na základě způsobu vyřízení 
ověřovatelem.

Zneplatněno Mimořádný stav, který slouží k označení hlášení zaslaných do systému z technických důvodů 
(tzn. nikoliv jako podání dle správního řádu).

Popis základních stavů hlášení je obsahem následující tabulky:

Stav hlášení v ISPOP Popis stavu

K autorizaci Hlášení odpovídá datovému standardu, ale nebylo podáno autorizovaným způsobem, 
tj. nebylo doručeno prostřednictvím ISDS ani nebyl k hlášení připojen platný zaručený 
elektronický podpis. Systém na základě ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád čeká na doručení listinného potvrzení. 

Přiděleno ověřovateli (čeká 
na ověření)

Stav hlášení, které je v souladu s datovým standardem a bylo podáno autorizovaným 
způsobem nebo bylo autorizováno potvrzením v listinné podobě.

Postoupeno pro nepříslušnost Hlášení bylo podáno nepříslušnému ověřovateli a ten ho proto postoupil k ověření správnému 
ověřovateli v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ověřeno Stav, který nastaví ověřovatel hlášení v případě korektního podání nepoplatkového hlášení. 
Hlášení je systémem následně převedeno do souborného finálního stavu „vyřízeno“.

K doplnění/doplněno Stav, který nastaví ověřovatel v případě, že podání není v pořádku a požaduje jeho doplnění. 
Doplnění podání se realizuje opětovným podáním celého hlášení, které je označeno jako 
doplněné a obsahuje evidenční číslo řádného podání. 

Probíhá řízení Hlášení, na základě jehož podání bylo zahájeno řízení podle ustanovení § 44 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. Tohoto stavu nabývají pouze poplatková hlášení.

Správní řízení přerušeno Podání, u kterého bylo přerušeno správní řízení v souladu s ustanovením § 64 a §65 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, a je proto požadováno doplnění podání. Stav nastavuje ověřovatel.

Vydán zálohový/poplatkový 
výměr

Stav po ověření poplatkového hlášení, kdy byl vydán v souladu s ustanovením § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád poplatkový nebo zálohový výměr. Stav nastavuje ověřovatel. 
Hlášení je ve stavu „Vyřízeno“, stav „vydán zálohový/poplatkový výměr“ indikuje způsob 
vyřízení.

Správní řízení zastaveno Stav po ověření poplatkového hlášení, kdy bylo v souladu s ustanovením § 66 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád zastaveno správní řízení. Stav nastavuje ověřovatel. Hlášení je 
ve stavu „Vyřízeno“, stav „Správní řízení zastaveno“ indikuje způsob vyřízení.

Vydání stanoviska Stav po ověření poplatkového hlášení, kdy bylo vydáno stanovisko jakožto úkon podle § 154 
správního řádu. Stav nastavuje ověřovatel. Dokument je ve stavu „Vyřízeno“, stav hlášení 
„vydání stanoviska“ indikuje způsob vyřízení.

Odloženo Stav po ověření nepoplatkového hlášení, kdy ověřovatel v souladu s ustanovením § 43 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád věc odložil. Stav nastavuje ověřovatel. Hlášení je ve 
stavu „Vyřízeno“, stav „odloženo“ indikuje způsob vyřízení.

Ve složkových předpisech není výslovně stanovena povinnost ověřovatele nastavovat stavy přijatých hlášení. Nastavení 
stavu hlášení v souladu s učiněnými postupy při jeho vyřizování je však nezbytné pro zajištění zákonem předpokládané 
funkce ISPOP jako elektronického rozhraní mezi ohlašovateli a veřejnou správou a jako skladiště přijatých hlášení. Podle 
§ 7 písm. d) zákona č. 25/2008 Sb. MŽP metodicky řídí a koordinuje ISPOP ve vztahu k ostatním informačním systémům 
veřejné správy v oblasti životního prostředí. Z výše uvedeného vyplývá, že ověřovatelé jsou povinni řídit se pokyny MŽP, 
které se týkají součinnosti ověřovatelů ve vztahu k ISPOP.

Nastavení stavu hlášení „ověřeno“ pouze znamená, že ověřovatel dospěl k závěru, že podané hlášení netrpí vadami, a není 
tedy třeba vyzvat podatele k jeho doplnění. Působnost orgánů, které podle příslušného složkového zákona kontrolují plnění 
ohlašovací povinnosti, tím není dotčena.

ISPOP poskytuje pouze nezávazné informace o probíhající činnosti nebo správním řízení na straně ověřova-
tele, v žádném případě není platformou pro jeho přímou realizaci (záznamy nenahrazují úkony při správním 
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pouze o nich informují).
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Nastavení stavu hlášení je nezbytné s ohledem na další zpracování ohlášených informací. Statistické zpracování a analýzy musí 
být prováděny nad ověřenými daty.

11.1 Závazný postup při ohlašování do ISPOP
Splnění ohlašovacích povinností umožňuje ISPOP na základě provedení následujících kroků:

11.1.1 Registrace ohlašovatele a provozovny v ISPOP
Ohlašovatel je povinen registrovat subjekt, za který hlásí a dále provozovnu, pokud hlásí agendu IRZ podle § 3 zákona č. 
25/2008 Sb. nebo agendu Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku 
podle § 18 vyhl. č. 205/2009 Sb. § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. Za ostatní agendy ohlašované prostřednictvím ISPOP se 
provozovna pro ohlašování v roce 2012 neregistruje.
Registrace subjektu se činí prostřednictvím registračního formuláře zveřejněného na portále ISPOP na adrese www.ispop.cz. 
Registrace subjektu neprobíhá automaticky, ale podléhá schválení ze strany operátorů ISPOP, kteří ověří existenci subjektu vůči 
systému ARES. Registrace musí být podána autorizovaným způsobem. Po schválení registrace jsou na zaregistrovaný e-mail 
zaslány přístupové údaje do elektronického účtu ISPOP. Podmínkou pro zaslání přístupových údajů je správně uvedený e-mail.
Registraci provozovny lze provést pouze v elektronickém účtu ISPOP, lze registrovat dva typy provozoven, provozovnu 
IRZ, jejíž registraci schvaluje po ověření operátor a dále provozovnu ovzduší, jejíž registrace je automatická a její založení je 
okamžité. Výsledkem registrace provozovny je přidělené číslo provozovny v definovaném formátu. 

Existence registrace subjektu v ISPOP nezakládá žádnou jinou povinnost.

11.1.2 Vytvoření hlášení do ISPOP
Hlášení do ISPOP musí být zpracováno v souladu s platným datovým standardem, který pro ohlašování prostřednictvím 
ISPOP v souladu s §7 zákona č. 25/2008 Sb. vyhlašuje MŽP. Datový standard popisuje obsah, strukturu a logické kontroly 
elektronického dokumentu, který je validním hlášením do ISPOP pro příslušné ohlašovací období. Nevalidní dokumenty jsou 
systémem automaticky zamítnuty. Uživatel je o nezpracovatelnosti hlášení informován prostřednictvím notifikační zprávy.
Hlášení do ISPOP lze vytvořit vlastními technickými prostředky nebo je možné použít elektronické formuláře, které jsou 
v dispozici v ISPOP. Jejich použití zaručuje dodržení datového standardu pro ohlašování do ISPOP.

11.1.3 Zplnomocnění pro podání hlášení nebo registrace do ISPOP
Plná moc pro ohlašování do ISPOP musí být doložena ve validní elektronické podobě a prostřednictvím informačního systému 
ISPOP. Pokud plná moc existuje primárně v listinné podobě je povinností zmocněnce doložit do ISPOP elektronickou konverzi 
plné moci11.

Elektronický průvodce pro doložení plné moci zajišťuje korektní vytvoření vazeb mezi zmocnitelem a zmocněncem v registru 
ISPOP včetně časového vymezení platnosti zmocnění.
Elektronické dokumenty plných mocí jsou kontrolovány operátory ISPOP. Pokud plná moc obsahuje nezbytné náležitosti, je 
schválena do 3 pracovních dnů.
Po schválení dokumentu plné moci získá subjekt zmocněnce ve svém elektronickém účtu přístup k prostředkům elektronického 
účtu zmocnitele. Do jednoho elektronického účtu zmocněnce lze takto konsolidovat neomezený počet účtů zmocnitelů na 
základě neomezeného počtu plných mocí od různých zmocnitelů. Každá plná moc musí být konvertovaná zvlášť v samostatném 
dokumentu (souboru).
Popis postupu v ISPOP při zplnomocňování pro ohlašování je obsahem manuálu pro ohlašovatele.

11.1.4 Podání hlášení prostřednictvím systému ISPOP
Podání hlášení do ISPOP je možno učinit buď prostřednictvím webových služeb přímo z formuláře, webovou službou 
kompatibilní IS nebo zasláním elektronické podoby hlášení (.pdf, .xml) do datové schránky ISPOP. Každému dokumentu je 
při vstupu do systému přiděleno číslo dokumentu, které identifikuje jeho pořadí ve vstupní frontě do systému ke zpracování. 
Hlášení je považováno za podané až v okamžiku, kdy hlášení splňuje zákonné podmínky pro přijetí do ISPOP, tzn.:

Validní elektronický dokument plné moci se dokládá do ISPOP pouze prostřednictvím průvodce, který je 
k dispozici v elektronickém účtu zaregistrovaného subjektu (záložka „Přidat zmocnění“). 

11 V souladu s ustanovením § 4 odstavec 7 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostře-
dí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
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- Hlášení je doručeno v elektronické podobě.
- Hlášení odpovídá příslušnému datovému standardu.
- U hlášení je řádně vyznačeno, zda se jedná o řádné či doplněné podání (obsahem doplněného podání musí být evi-

denční číslo řádného podání).
- Subjekt i předmět ohlášení jsou registrovány v systému ISPOP.

Ohlašovatel je notifikován prostřednictvím e-mailové zprávy o stavu podání. V případě, že hlášení je v platném datovém 
standardu a e-mail uvedený v hlášení je platný k datu zaslání notifikace, je uživatel notifikován na tento e-mail, v opačném 
případě je notifikován uživatel, jehož přístupové údaje byly použity při přihlášení v rámci procesu odeslání hlášení. Je 
odpovědností ohlašovatele udržovat a uvádět správné e-mailové adresy, v opačném případě nemá provozovatel 
systému ISPOP povinnost informovat ohlašovatele o nepřijetí hlášení.

Přílohy, které jsou součástí podání, musí být přiloženy v rámci PDF formuláře nebo musí být součástí datové struktury, jiné 
přílohy nebudou do systému přijaty (tzn. jakékoliv další dokumenty, které budou přiloženy, např. do datové zprávy, nebudou 
systémem zpracovány). Další přílohy je nutno po dohodě s konkrétním ověřovatelem zasílat mimo systém ISPOP na místně 
příslušný úřad.

11.1.5 Autorizace podání
Autorizace podání je vyjádřením autorství k podání ve smyslu ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Autorizované podání lze vyjádřit následujícími způsoby:

a) podáním do datové schránky „ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)“ (ID: 5eav8r4)12 z datové schránky 
subjektu, který činí podání, či ze schránky zmocněnce, který doložil plnou moc do ISPOP,

b) připojením zaručeného elektronického podpisu k dokumentu1. Elektronický podpis musí patřit osobě s podpisovým 
právem za subjekt ohlašovatele a musí být technicky připojen přímo k elektronickému dokumentu, který je 
předmětem podání,

c) doručením potvrzeného autorizačního dokumentu v listinné podobě do 5 dnů13. Podpis na potvrzení musí patřit 
osobě s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

V případě nutnosti doplnění již realizovaného podání je povinností ohlašovatele vyznačit, že se jedná o doplněné podání a 
uvést evidenční číslo přidělené systémem ISPOP k řádnému podání. V případě podání hlášení za stejný předmět hlášení, 
který již byl do systému doručen, nebude takové druhé řádné podání systémem přijato. Předmět hlášení pro jednotlivé 
ohlašovací povinnosti je definován v následující tabulce:

Formulář Ohlašovací jednotka Předmět

F_VOD_38_4 Vodoprávní rozhodnutí rok / Identifikace / Č.j. povolení / Rozlišení povr. a podz. vod

F_VOD_OV Zdroj rok / Identifikace / Název zdroje / Obec zdroje / Rozlišení hlášení-přiznání

F_VOD_PV Zdroj rok / Identifikace / Název zdroje / Obec zdroje / Rozlišení hlášení-přiznání

F_ODP_DO Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

F_ODP_ZAR Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

F_ODP_SKL Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

F_ODP_PROD Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

F_ODP_PROD_EL Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

F_ODP_PROD_AV Provozovna/Zařízení rok / Identifikace / IČZÚJ provozovny / Číslo provozovny

Odpovědností ohlašovatele je ujistit se, že hlášení bylo podáno. Podání je potvrzeno v případě přidělení evidenční-
ho čísla, hlášení je tedy přiřazeno k subjektu ohlašovatele a je viditelné v účtu v systému ISPOP (záložka „Přehled 
podaných hlášení“).

Autorizací podepisující osoba potvrzuje, že všechny registrační údaje jsou pravdivé a úplné, a stvrzuje, že oso-
ba uvedená v registračním formuláři je oprávněna k přístupu do systému k registrovanému subjektu či k podá-
ní hlášení.

12 V souladu s ustanovením zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
Pozor! Nezaměňovat s datovou schránkou „Ministerstvo životního prostředí“ (ID: 9gsaax4)!
13 V souladu s ustanovením zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
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F_ODP_PCB Zařízení rok / Identifikace / Výrobní č. zařízení

F_ODPRZ_VOZ Subjekt rok / Identifikace

F_ODPRZ_ZPETODB Subjekt rok / Identifikace

F_ODPRZ_EL Subjekt rok / Identifikace

F_OBL_RV Subjekt rok / Identifikace

F_IRZ Provozovna rok / Identifikace / IČP

F_OVZ_RL Subjekt rok / Identifikace

F_OVZ_PO Subjekt rok / Identifikace

F_OVZ_SPOJ Provozovna rok / Identifikace / IČP

Doplnění podání je možné realizovat pouze za předpokladu, že v systému již existuje hlášení za stejnou ohlašovací jednotku, 
které má přiděleno evidenční číslo. Ve všech ostatních případech se vždy jedná o řádné podání.

12 Výkon státní správy v systému ISPOP 

Ministerstvo životního 
prostředí

Zřizuje ISPOP; vyhlašuje datový standard; ověřuje hlášení v ISPOP.

CENIA Provozuje ISPOP.

ČIŽP, KÚ, ORP Ověřují hlášení v ISPOP.

13 Řízení bezpečnosti

Při řízení bezpečnosti se správce ISPOP řídí Bezpečnostní politikou MŽP a Směrnicí pro bezpečnostního správce ISPOP. 
Veškerá komunikace s neveřejnou částí informačního systému ISPOP probíhá zabezpečeným (šifrovaným) způsobem pomocí 
protokolu HTTPS (SSL v3 tunel) a serverového certifikátu (systémový certifikát). Tento SSL tunel je terminován na load 
balanceru v přístupové bezpečnostní zóně. Použitý serverový certifikát je vydán důvěryhodnou certifikační autoritou (CA) – 
Thawte (VeriSign).
Veškeré požadavky jsou ukončeny v demilitarizované první zóně. K odbavení požadavků dochází na úrovni aplikačních serverů. 
Oddělená vrstva aplikačních serverů komunikuje s oddělenou databázovou vrstvou umístěnou v samostatné demilitarizované 
zóně.

14 Dostupnost systému

ISPOP je provozován nepřetržitě s výjimkou plánovaných a mimořádných odstávek.
•	 Plánované odstávky jsou odstávky spojené s nezbytnou údržbou a upgrady systému a jsou v dostatečném předstihu 

zveřejňovány Provozovatelem na stránkách www.ispop.cz a na www.cenia.cz. Údržba systému může být učiněna 
kdykoliv během provozu, nejvýše však jedenkrát v kalendářním týdnu. V době odstávky je snížena dostupnost systému, 
případně systém nemusí být dostupný vůbec.

•	 Mimořádné odstávky jsou možná nečekaná omezení funkčnosti vlivem nenadálé události. Provozovatel informuje o 
těchto odstávkách bezprostředně po zjištění nenadálé události na stránkách www.ispop.cz a na www.cenia.cz.
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15 Kontakty

Správce:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor informatiky a provozu
Vršovická 65,
100 10 Praha 10

Provozovatel:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8/1174,
100 05 Praha 10

Informační zdroje:
Webový portál dostupný na adrese www.ispop.cz
Webové stránky zřizovatele systém Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
Webové stránky provozovatele systému CENIA www.cenia.cz

Provozní řád schválil:

Ing. Libor Ježek
náměstek ministra - státní tajemník,  
pověřen řízením sekce úřadu ministerstva

Nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne: 25. 4. 2012

Přílohy

Příloha č. 1
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