Roční hlášení o odpadech
Podle § 39 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je původce
odpadů povinen podat roční hlášení za předpokladu, že nakládal s odpady ve
vyšším množství než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních
odpadů. Termín pro podání hlášení je do 15. února následujícího roku.
Hlášení je možné podat pouze elektronicky – na portálu www.ispop.cz
Před vlastním podáním je nutné, aby byl subjekt zaregistrovaný (v případě, že již
máte přidělené přihlašovací údaje, přejděte ke kroku č. 2)

1. Registrace subjektu:
(na IČ pouze jedna registrace)
www.ispop.cz – v sekci „JAK PODAT HLÁŠENÍ“ – řádek “registraci subjektu“ –
zde označte „registrační formulář“ (na počítači musí být nainstalovaný Acrobat
Reader verze min. 10, jinak nepůjde formulář otevřít).
před odesláním formuláře je nutná autorizace dokumentu jedním z následujících
způsobů:
1) Připojením elektronického podpisu k příslušnému elektronickému dokumentu.
Elektronický podpis musí odpovídat kvalifikovanému elektronickému certifikátu
podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem
kvalifikovaného certifikátu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt
ohlašovatele.
2) Zasláním dokumentu datovou schránkou do speciálně zřízené datové
schránky ISPOP Ministerstva životního prostředí.
Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)
ID: 5eav8r4
3) Listinnou formou v souladu s §37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí dokumentu v ISPOP
automaticky doručeno za zaregistrovaný email (tj. v případě registrace
emailová adresa uvedená v registračním formuláři nebo v případě zaslaného
hlášení emailová adresa uvedená přímo v tomto hlášení). Potvrzení je nutné
vytisknout, nechat potvrdit podpisem oprávněné osoby s podpisovým právem
za organizaci a doručit nejpozději do 5 dnů provozovateli ISPOP na adresu:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

2. Podání ročního hlášení


Pro podání ročního hlášení je nutné, aby byl subjekt zaregistrovaný v ISPOP –
viz bod 1



Na stránkách www.ispop.cz zadejte své přihlašovací údaje (modrý rámeček
v pravém horním rohu)



Otevřete si sekci „MŮJ ÚČET“ – Menu – záložka Stažení formuláře – formulář
F_ODP_PROD (hlášení o produkci a nakládání s odpady)

Vyplnění formuláře

-



kódy nakládání s odpady, které nejčastěji používají původci odpadů:
1. odpad vzniklý v ohlašovaném roce
vznik odpadu původci – A00,
předání oprávněné osobě – AN3,
převedení odpadu do dalšího roku – AN5 (odpad nebyl předaný oprávněné
osobě, ohlašovatel ho bude vést ve své evidenci i následující rok)
2. odpad převedený z předchozích let
vznik odpadu z předchozího roku C00
odpad předaný oprávněné osobě CN3
opětovné převedení odpadu do dalšího roku CN5
pro každý kód odpadu samostatný řádek (např. jeden řádek – vznik odpadu
„A00“, druhý řádek – předání oprávněné osobě „AN3“)

pozor na časté chyby:
1. Pokud ohlašujete za obec, nezapomeňte na řádku „Obec ohlašuje údaje
o obecním systému nakládání s komunálními odpady“ zvolit možnost
„ANO“, následně se k hlášení připojí list č. 5, kde vyplníte údaje o nastavení
systému nakládání s odpady v dané obci.
2. Původce, který má smlouvu s obcí na využívání jejich systému nakládání
s odpady, zvolí na řádku „Provozovna je smluvně zapojena do systému sběru
a nakládání s komunálními odpady“ – ANO. Následně uvedete kódy odpadů,
které máte smluvně s obcí zajištěné. Tyto odpady dále uvedete i na listu č. 2.
3. Od 1. 7. 2016 je nutné uvádět na dokladech o předání do zařízení
identifikační číslo provozovny (IČP), kde došlo ke vzniku odpadu

a identifikační číslo zařízení (IČZ), které odpad přijalo. Tato čísla je nutné
uvést také v ročním hlášení!
IČZ – máte uvedené na dokladech o předání odpadů do zařízení, případně ho zjistíte
od zařízení, do kterého jste odpad předali
IČP je číslo přidělené živnostenským úřadem k dané provozovně. Pokud nemáte
provozovnu podle živnostenského zákona, zvolíte si tzv. interní číslo provozovny
(max. 12 číselných znaků – nesmí jít o číslo rovné 0 ani o řetězec tvořený nulami).
IČP nelze v průběhu roku měnit a je nutné používat stejné číslo ve vztahu ke
všem partnerům (oprávněným osobám)!!!
V případě, že jste např. stavební firma, které vznikají odpady na různých stavbách,
použijete pro vedení evidence i podání ročního hlášení IČP kód obce s rozšířenou
působností (ORP) podle místa, kde ke vzniku odpadu došlo. Hlášení je nutné podat
na jednotlivá ORP. V případě vzniku odpadu v ORP Telč bude IČP: 6112

3. Odeslání hlášení
Odeslání formuláře máte možnost provést prostřednictvím tlačítka „Odeslat do
datové schránky“. Pokud datovou schránku nemáte, zvolte tlačítko „Odeslat on-line
do ISPOP“. Po provedení on-line kontrol si formulář uložte ve svém počítači.
Následně se na monitoru zobrazí okno, kam zadáte své přihlašovací údaje do
ISPOP. Tímto krokem autorizujete podané hlášení.

Podrobné informace ohledně registrace i podání ročního hlášení lze najít také na
www.ispop.cz

