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Informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky v termínu od
23. 11. 2012 (16 hodin) do 2. 12. 2012

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 on-line tlačítko).
3. Registrace subjektů do ISPOP
Registrační formulář bude možné zaslat do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4). Po spuštění
ISPOP, nejdéle do 3. 12. 2012, bude zajištěno hromadné nahrání všech takto podaných 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 registrace před začátkem odstávky budou zpracovány do 12:00 23. 11. 2012.
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). Podmínkou je dodržení platného datového
standardu (včetně logických kontrol). Informace o přijetí hlášení a proběhlé validaci podaných
hlášení proběhne až po hromadném nahrání do systému, nejpozději do 3. 12. 2012.
Poslední autorizace hlášení před začátkem odstávky budou zpracovány do 12:00 23. 11. 2012.
5. Dostupnost telefonické a e-mailové informační podpory
Telefonická podpora bude zajištěna ve stávajícím rozsahu. Během odstávky může být snížena
dostupnost písemné podpory na webu helpdesk.cenia.cz (zadávání a řešení dotazů). Kontakt na
provozní podporu bude k dispozici na webových stránkách ISPOP (www.ispop.cz).
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Informace o chystaných změnách pro rok 2013
1. Napojení IS ISPOP na systém správy základních registrů
• Z formulářů na základě ustanovení § 5 zákona č. 111/2009 Sb. budou vypuštěny tzv. referenční
údaje o ohlašovateli s výjimkou tzv. identifikátoru (IČO pro právnické osoby a fyzické osoby
podnikající; číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu u fyzických osob). Referenční
údaje o subjektu ze systému základních registrů budou dostupné v účtu ISPOP.
• Registrace nových subjektů do IS ISPOP bude provedena na základě uvedení IČO pro právnické
osoby a fyzické osoby podnikající (číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu u fyzických
osob).
− Po spuštění nové verze aplikace ISPOP (od 3. 12. 2012) bude možné provést registraci
prostřednictvím nového registračního formuláře, který bude k dispozici na stránkách
ISPOP v sekci „Chci podat hlášení“ -> záložka „Registrace v system ISPOP”.
2. Rozsáhlá aktualizace celého informačního systému z důvodu nasazení služeb a funkcionalit
vyvíjených v roce 2012 do provozního prostředí
• Nasazení nových verzí formulářů pro ohlašování v roce 2013 (dosavadní webové formuláře
budou nahrazeny interaktivními PDF formuláři).
V tabulce níže jsou popsány ohlašovací povinnosti, pro které budou nově k dispozici interaktivní PDF
formuláře v účtech ohlašovatelů:
Název formuláře
F_ODP_PROD

F_ODP_PROD_AV

F_ODP_PROD_EL

F_ODP_ZAR
F_ODP_SKL
F_ODP_DO

Ohlašovací povinnost
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s
odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o
produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22
Skládky odpadů
§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23
Dopravce odpadů
§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách ISPOP. Pro uživatele bude připraven
postup pro registraci, manuály k aplikaci pro ohlašovatele a ověřovatele a manuály k jednotlivým
formulářům.
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