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Formulář F_OVZ_SPOJ, předaný do ISPOP tlačítkem „Odeslat on-line do ISPOP“ 

nebo jako PDF nebo XML soubor datovou schránkou, je po přijetí do ISPOP kontrolován na 

dodržení datového standardu.  

Pokud hlášení neodpovídá datovému standardu, systém jej nezpracuje, hlášeni je tzv. 

nezpracovatelné. Příčinou tohoto stavu bývá např. nevyplněni všech povinných položek, 

použiti neaktuálního formuláře nebo chybné verze Adobe Reader. Informace o hlášení 

nalezne ohlašovatel na svém účtu ISPOP v záložce „Přehled doručených hlášení“. Mohou 

nastat tyto případy: 

o hlášení není v seznamu (hlášení bylo nezpracovatelné - např. scan hlášeni → nejedna 

se o hlášeni v požadovaném datovém formátu a struktuře), 

o hlášeni je v seznamu - bylo přijato do ISPOP (tzn., že bylo přiděleno číslo dokumentu 

ve tvaru ISPOP_XXXX) a je ve stavu (sloupec „Stav“): 

– „Není zpracovatelné“ (ale bylo přiděleno na učet subjektu) 

– „Čeká na autorizaci“ – hlášení je zpracované, je přiděleno Evidenční číslo 

hlášení ve tvaru XXXX) → hlášení je řádně přijato do ISPOP (následuje 

autorizace – automatická nebo listinná) 

– „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověřeni) – stav po automatické nebo listinné 

autorizaci - pouze autorizovaná hlášeni 

 

K výše uvedeným krokům zpracování doručeného hlášení odesílá ISPOP automatické 

mailové komunikace na elektronickou adresu uvedenou v každém formuláři. 
 
Dobrý den, 
Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP s číslem dokumentu ISPOP_999999, je v souladu s vyhlášeným 
datovým standardem a bylo mu přiděleno evidenční číslo 888888. Hlášení bylo přijato v souladu se zákonem 
č. 25/2008 Sb. a je nutno jej autorizovat dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád. V systému je zaslané 
hlášení ve stavu "Čeká na autorizaci" a zůstane v tomto stavu do doby zaslání listinného potvrzení a jeho 
zpracování provozovatelem systému. Přiložený formulář (Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP) 
prosím vytiskněte, opatřete podpisem statutárního zástupce a razítkem a zašlete na adresu provozovatele systému 
ISPOP: 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí  
Vršovická 1442/65  
100 00 Praha 10  
 
V případě, že jste hlášení opatřili elektronickým podpisem dle § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o 
elektronickém podpisu, a přesto Vám byla doručena tato zpráva, byl Váš elektronický podpis vyhodnocen jako 
nevalidní a je nutno postupovat dle postupu výše. Informaci také naleznete ve Vašem uživatelském účtu ISPOP 
(záložka Přehled doručených hlášení). 
 
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
 
 

http://www.ispop.cz/
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Dobrý den, 
Vámi podané hlášení do systému ISPOP s evidenčním číslem 888888 bylo autorizováno a přiřazeno 
příslušnému úřadu k ověření. 
 
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
 

 

Při zpracování hlášení podávaných za rok 2012 mohou nastat případy, kdy je zapotřebí 

hlášení za provozovnu předat ke zpracování příslušnému krajskému úřadu. Jedná se o 

provozovny obsahující bývalé střední zdroje, za které bylo podáno poplatkové přiznání. 

K vydání platebního výměru (nebo k jinému způsobu vyřízení podaného hlášení) je podle 

nového zákona č. 201/2012 Sb. oprávněn výhradně krajský úřad. Takové hlášení se 

prostřednictvím ISPOP „postupuje pro nepříslušnost“. Neznamená to, že by chybu ve výběru 

ověřovatele udělal ohlašovatel, ale jedná se pouze o důsledek změny legislativy, kterou 

nebylo možné z časových důvodů zabudovat do standardního systému zpracování 

doručených hlášení. 

 
Dobrý den, 
Vámi podané hlášení do systému ISPOP s evidenčním číslem 888888 bylo postoupeno pro nepříslušnost. 
Úřad, kterému bylo hlášení nově přiděleno k ověření naleznete v detailu příslušného hlášení v záložce "Přehled 
doručených hlášení" -> karta "Historie".  
 
Poznámka:  
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
 

 

Na rozdíl od hlášení, postupovaných v r. 2012 např. po změně nejvyšší kategorie zdroje 

v provozovně, není v těchto případech nutné provést přeregistraci provozovny ke krajskému 

úřadu. Pokud provozovatel takovou přeregistraci již provedl, nemusí na takto podaném 

hlášení rovněž nic měnit. Hlášení je po postoupení u ověřovatele ve stejném stavu, jako 

hlášení podané přímo, tj. připraveno k ověření. 

 

Pokud doručené hlášení obsahuje výhradně údaje souhrnné provozní evidence, nevyřídí je 

ověřovatel vydáním poplatkového výměru, ale stavem „Vydání stanoviska“. Pokud ověřovatel 

neprovede žádnou z nabízených akcí na účtu ISPOP, zůstane takové hlášení trvale ve stavu 

„Čeká na ověření“. Případné dotazy k takovému hlášení je proto potřeba směřovat výhradně 

na ověřovatele. 
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Pokud doručené hlášení obsahuje poplatkové přiznání, vyřídí ho ověřovatel (krajský úřad 

jemuž bylo hlášení přímo podáno, nebo mu bylo postoupeno) v souladu s postupy danými 

Daňovým řádem. Zpravidla je takové hlášení vyřízeno stavem „Vydán zálohový/poplatkový 

výměr“, nebo v případech, kdy poplatek za provozovnu nedosáhne hranice pro vydání 

platebního výměru vyřídí podání stavem „Vydání stanoviska“. 

 
Dobrý den, 
u Vámi podaného hlášení do systému ISPOP s evidenčním číslem 888888 bylo zahájeno správní řízení ve věci 
vyměření/stanovení poplatku. 
 
Poznámka:  
Bližší informace naleznete ve svém uživatelském účtu (záložka Přehled doručených hlášení) nebo se obraťte na 
konkrétního ověřovatele, který hlášení zpracovává (jeho identifikaci naleznete rovněž v uživatelském účtu). 
 
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
 
 
 
Dobrý den, 
u Vámi podaného hlášení do systému ISPOP s evidenčním číslem 888888 byl vydán zálohový/poplatkový 
výměr. 
 
Poznámka:  
Poplatkový/zálohový výměr Vám bude doručen ze strany ověřovatele prostřednictvím datové schránky či 
poštou. 
Bližší informace naleznete ve svém uživatelském účtu (záložka Přehled doručených hlášení) nebo se obraťte na 
konkrétního ověřovatele, který hlášení zpracovával (jeho identifikaci naleznete rovněž v uživatelském účtu). 
 
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
 
 
 
Dobrý den, 
u Vámi podaného hlášení do systému ISPOP s evidenčním číslem 888888 bylo vydáno stanovisko. 
 
Poznámka:  
Bližší informace naleznete ve svém uživatelském účtu (záložka Přehled doručených hlášení) nebo se obraťte na 
konkrétního ověřovatele, který hlášení zpracovával (jeho identifikaci naleznete rovněž v uživatelském účtu). 
 
Tato zpráva je generována automaticky, neodpovídejte na ni. Více informací naleznete na www.ispop.cz 
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