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1

Obecné informace

Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP může za organizaci (zmocnitele) provést externí subjekt
(zmocněnec). Podmínkou těmto úkonům je vložení plné moci, splňující požadavky § 33 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, do aplikace ISPOP prostřednictvím svého účtu zmocněnce – vytvořit vazbu zmocnění.
Dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP je nutné toto zmocnění prokázat prostřednictvím plné moci v
elektronické podobě, kterou lze vyhotovit konverzí plné moci v listinné podobě. Plná moc musí mít všechny
náležitosti dané platnými právními předpisy.
POZOR! Konvertovanou plnou moc přiloží zmocněnec prostřednictvím svého účtu do systému ISPOP.

1.1

Konverze plné moci

Konverzí se v souladu s ustanovením § 22 odstavec 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu
obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení
ověřovací doložky.
Podle ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl, stejné právní účinky jako ověřená kopie
dokumentu.

1.2

Kdo provádí konverzi plným mocí?

Konverzi mohou provádět pouze subjekty uvedené § 23 zákona č. 300/2008 Sb., kterými jsou kontaktní místa
veřejné správy (CzechPOINT - tuto službu nabízí například pobočky České pošty, městské úřady, informační
kanceláře...) a advokáti v souladu § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

1.3

Kolik konverze stojí?

Cena konverze jedné plné moci, tzn. za každou stránku, je 30,- Kč.

1.4

Mám 2 plné moci k různým subjektům – mohu je nechat zkonvertovat dohromady?

Ne! Při zařizování konverzí plných mocí převedením listinných plných mocí do elektronické podoby na Czech
POINT je nutné konvertovat každou plnou moc zvlášť. Každá jednotlivá konvertovaná plná moc musí obsahovat
vlastní ověřovací doložku.

1.5

Náležitosti platné plné moci, vkládané do ISPOP
1.

Plná moc může být udělena fyzické i právnické osobě.

2.

Plná moc udělená na veškeré úkony spojené s ohlašováním prostřednictvím ISPOP se vztahuje i na
registraci subjektu.

3.

V plné moci by mělo být uvedeno, k jaké ohlašované oblasti se zmocnění vztahuje (např. k agendě
odpadů, ovzduší apod.).

4.

Plná moc musí obsahovat dobu platnosti – zda se jedná o dobu určitou či neurčitou.

5.

Podpis na plné moci udělené na dobu určitou nemusí být úředně ověřen.

6.

Podpis na plné moci udělené na dobu neurčitou musí být vždy úředně ověřen.

7.

Plná moc musí být konvertovaná.
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POZOR! Zaměstnanec subjektu, za který má být ohlášení, plnou moc do ISPOP nevkládá.
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Vložení konvertované plné moci do ISPOP zmocněncem – tvorba vazby zmocnění
1.

Zmocněnec se zaregistruje do systému ISPOP jako subjekt s vlastními identifikačními údaji, tzn. jako
Právnická osoba/Fyzická osoba podnikající s přiděleným IČO nebo jako Fyzická osoba.

2.

Po přihlášení k vlastnímu účtu vloží zmocněnec konvertovanou plnou moc přes záložku Zmocnění ->
Přidání žádosti o zmocnění. Vytvoření této vazby je schvalováno provozovatelem systému na základě
doložené plné moci.

3.

Při žádosti o zmocnění je nutné vymezit:
a. subjekt zmocněnce
b. subjekt zmocnitele
c. typy hlášení, na které je plná moc vázána
d. dobu platnosti plné moci
e. autorizovanou konverzi plné moci – při žádosti o zmocnění v účtu zmocněnce je možné přidat
pouze jednu konvertovanou plnou moc k jednomu zmocniteli (jeden soubor = jedna
konvertovaná plná moc).

4.

Vznik zmocnění (kontrola platnosti přiložené PM) podléhá schválení ze strany operátorů ISPOP. Je proto
potřeba dbát na včasné zaslání žádosti o zmocnění v době ohlašování – doba schválení PM se může
protáhnout až na několik dní.

POZOR! Podrobný popis práce zmocněnce v systému ISPOP je uveden v kapitole „3.2 Registrace subjektu
ohlašovatele zmocněncem (externistou) a následné „Přidání zmocnění“ (vytvoření vazby mezi zmocněncem a
zmocnitelem)“ v Průvodci registrací subjektu.
Vzory plných mocí jsou dostupné ke stažení na webu ISPOP (https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/chci_podat_hlaseni/manualy.html) či je naleznete jako součást kapitoly Příloha – Vzory plných mocí.
Pozn.: Přiložené plné moci jsou doporučené vzory a řeší pouze proces ohlašování (registrace subjektu v systému
ISPOP a podání hlášení), nikoliv předcházející a následnou odpovědnost spojenou s ohlašováním do systému
ISPOP. V případě potřeby je možné znění plné moci upravit.
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Výhody registrace zmocněnce v systému ISPOP:
1.

Z jednoho uživatelského účtu lze provádět správu a ohlášení pro neomezený počet subjektů zmocnitelů.

2.

Autorizovaná plná moc odpovídající požadavkům je přikládána pouze 1x a je v systému uložena a vždy
dohledatelná všemi účastníky agendy – jak zmocněncem, tak příslušným kontrolním úřadem, který
ověřuje hlášení.
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4.1

Příloha – Vzory plných mocí
Plná moc – obecná

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí v
souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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4.2

Plná moc – agenda ovzduší

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí v
souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovacích
povinností dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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4.3

Plná moc – agenda odpadů

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí v
souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovacích
povinností dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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4.4

Plná moc – agenda vod

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí v
souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovacích
povinností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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4.5

Plná moc – agenda IRZ

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí
v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovací
povinnosti do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí dle § 3 zákona č. 25/2008 Sb.
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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4.6

Plná moc – agenda obalů

PLNÁ MOC
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocnitel)
tímto zmocňuji
jméno/ firma
r.č. / IČO
bydliště/ sídlo
(zmocněnec)
aby mne zastupoval při plnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím Integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zřízeného Ministerstvem životního prostředí v
souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovací
povinnosti dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
Tato plná moc se uděluje též jako procesní plná moc dle § 33 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou / určitou do__________________.
Tato plná moc se uděluje s právem substituce.
V ________________ dne ______________

__________________________________
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________________
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