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Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky v termínu od
26. 11. 2014 (16 hodin) do 30. 11. 2014 (23:59)

1. Prezentace informací na portálu ISPOP (www.ispop.cz)
Adresa portálu ISPOP bude dostupná po celou dobu odstávky. Uživatel se nebude moci přihlásit do
dynamické části portálu (nebude k dispozici přihlašovací okno).
2. Přístup do elektronických účtů ISPOP a nedostupnost webových služeb
Nebude možný přístup do elektronického účtu uživatele, ke stažení PDF formulářů pro ohlašování
a nebudou dostupné webové služby aplikace (nebude možné zaslání formulářů pro registraci nebo
hlášení přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“).
3. Registrace subjektů do ISPOP
Registrační formulář bude možné zaslat do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4) a na speciálně
zřízený e-mail - prijem.hlaseni@ispop.cz1. Po spuštění ISPOP, nejdéle do 4. 12. 2014, bude zajištěno
hromadné nahrání všech takto zaslaných registrací ke zpracování do IS ISPOP. Informace o přijetí
registrace, proběhlé validaci a přístupové údaje do ISPOP, na základě podaných validních registrací,
budou uživatelům doručeny až po hromadném zpracování.
Poslední autorizace k registračním formulářům před začátkem odstávky budou zpracovány do
12:00 26. 11. 2014.
4. Podání hlášení do ISPOP
Podání hlášení bude umožněno zasláním XML dat nebo předem staženého PDF formuláře z účtu
uživatele, a to do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4), nebo do speciálně zřízeného e-mailu prijem.hlaseni@ispop.cz. Podmínkou je dodržení platného datového standardu (včetně logických
kontrol). Informace o přijetí hlášení a proběhlé validaci takto zaslaných hlášení proběhne až po
hromadném nahrání do systému, nejpozději do 4. 12. 2014.
Poslední autorizace hlášení před začátkem odstávky budou zpracovány do 12:00 26. 11. 2014.
5. Dostupnost písemné informační podpory
Během odstávky bude snížena dostupnost písemné podpory na webu http://helpdesk.cenia.cz
(zadávání a řešení dotazů). Plně funkční podpora bude k dispozici od 1. 12. 2014.
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Uvedená e-mailová adresa je platná pouze v době odstávky. Dokumenty zaslané mimo dobu odstávky nebudou akceptovány!
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Informace o chystaných změnách pro rok 2015
1. Nová verze systému ISPOP
V druhé polovině roku 2014 byla spuštěna a postupně doplňována nová verze systému ISPOP.
Grafické změny v celé aplikaci nabízí uživatelům přehlednější a intuitivnější prostředí například
v oblasti stažení PDF formulářů.
2. Nový formulář - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 465/2013 Sb., příloha 2).
Název formuláře
Ohlašovací povinnost
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
F_ODPRZ_PNEU
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 465/2013 Sb.
PDF formuláře pro výše jmenované ohlašovací povinnosti budou k dispozici ke stažení v uživatelských
účtech 1. 1. 2015. Datové standardy pro jednotlivé agendy jsou k dispozici v záložce „Datové standardy“
Podrobné informace naleznete v sekci „CHCI PODAT HLÁŠENÍ“ u příslušných agendových záložek
uvedených vlevo v menu.
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