
Rozcestník pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků  
za rok 2012 formulářem F_OVZ_SPOJ  

 
1. krok: Zjištění povinnosti podat hlášení za rok 2012 
 
V provozovně se k 31.12. 2012 vyskytoval jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší 
spadajících pod přílohu č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (vyjma bodu 8. 
Chovy hospodářských zvířat) bez ohledu na skutečnost, jak byl tento zdroj (-e) zařazen podle 
dosavadní legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.) – provozovatel je povinen podat hlášení. Za 
zdroje, které byly podle dosavadní legislativy (zákon 86/2002 Sb.) zařazeny jako malé zdroje, 
lze hlášení SPE podat pouze za období od 1.9. 2012. 
 
V provozovně se k 31.12. 2012 nevyskytoval ani jeden zdroj znečišťování ovzduší spadající 
pod přílohu č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší bez ohledu na skutečnost, jak 
byly zdroje zařazeny podle dosavadní legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.) – provozovatel 
nepodává hlášení SPE ani oznámení poplatku prostřednictvím ISPOP. 
 
 
 
2. krok: Podání hlášení - stažení formuláře 
 
A/ Stávající provozovna 

Nový provozovatel (nové IČO) - provedení „přeregistrace“ provozovny - náhled 
 Stažení formuláře pro nově zaregistrovanou provozovnu (nové IČP*) - náhled 
 Vyplnění formuláře s předvyplněnými registračními údaji nebo 

vyplnění formuláře s nahraným externím souborem XML 
 

* IČP bude přiděleno tak, aby nedošlo ke změně ověřovatele (použití zatržítka pouze 
v případě, že ověřovatelem provozovny byl pro údaje za rok 2011 krajský úřad) 

 
 
Stávající provozovatel – změna adresy provozovatele, změna skladby zdrojů nebo 
beze změn 
 Stažení formuláře pro stávající provozovnu - náhled 

Vyplnění formuláře s předvyplněnými registračními údaji nebo 
vyplnění formuláře s posledními ohlášenými údaji nebo vyplnění 
formuláře s nahraným externím souborem XML 

 
 
B/ Nová provozovna (nový, doposud v ISPOP nezaregistrovaný ohlašovatel*) 
 Provedení registrace ohlašovatele - náhled 
  Získání přístupových údajů a přihlášení do účtu ISPOP – náhled 
   Registrace provozovny – náhled ** 
    Stažení formuláře pro zaregistrovanou provozovnu – náhled 
 Vyplnění formuláře s předvyplněnými registračními 

údaji 
 
*    u nové provozovny již zaregistrovaného ohlašovatele se provede po přihlášení do účtu 

ISPOP registrace této nové provozovny 
** IČP bude přiděleno tak, aby ověřovatelem podaného hlášení za novou provozovnu byl 

krajský úřad - nezbytné použití zatržítka (vygenerované IČP musí mít na konci číslici „1“ a 
jako ověřovatel se ve formuláři F_OVZ_SPOJ zvolí příslušný krajský úřad) 

 



3. krok: Vyplnění formuláře a jeho ověření 
 
A/ IČP končící číslicí „1“, tj. provozovna zařazená podle zákona č. 86/2002 Sb. mezi velké 
nebo zvláště velké zdroje nebo nová provozovna (povolení k provozu vydal KÚ v r. 2012). 
  
Jako ověřovatel se vybírá příslušný krajský úřad. 
   

Za provozovnu se ohlašuje poplatek za jeden nebo více zdrojů. 
 Vyplnění listů 1, 2 a/nebo 3, 4 a 5 + 2.pokr. a/nebo 3. pokr. 

Krajský úřad vydá platební výměr. 
 
 
 
Za provozovnu se neohlašuje poplatek.  
 Vyplnění listů 1, 2 a/nebo 3, 4 a 5. 

    Krajský úřad ukončí řízení vydáním stanoviska. 
 
 
 
 
B/ IČP končící číslicí „2“, tj. provozovna zařazená podle zákona č. 86/2002 Sb. mezi střední 
zdroje 
  
Jako ověřovatel se vybírá příslušný úřad ORP. 
   

 Za provozovnu se ohlašuje poplatek za jeden nebo více zdrojů. 
 Vyplnění listů 1, 2 a/nebo 3, 4 a 5 + 2.pokr. a/nebo 3. pokr. 

Úřad ORP postoupí hlášení krajskému úřadu. 
Krajský úřad vydá platební výměr. 

 
 
 
 Za provozovnu se neohlašuje poplatek. 
 Vyplnění listů 1, 2 a/nebo 3, 4 a 5 

    Úřad ORP ukončí řízení vydáním stanoviska. 



Náhledy 
 

1/ registrace nové provozovny nebo „přeregistrace“ stávající provozovny (nové IČO) 
 
a/ přeregistrace provozovny – výběr zatržítka jen pro bývalý ZV nebo V zdroj 
b/ registrace nové provozovny - výběr zatržítka vždy 
 

 
 
 
c/ přeregistrace provozovny registrované za rok 2011 pouze pro střední zdroje – zatržítko se 
nevybírá) 
 



2/ stažení formuláře pro provozovnu 
 

 

 
 
Nová provozovna může využít pro stažení formuláře pouze první nabídku (základní 
informace z registru). 
Přeregistrovaná provozovna může využít pro stažení formuláře první nabídku (základní 
informace z registru), nebo provést export XML souboru z hlášení zaslaného v r. 2012 za 
původní provozovnu a využít čtvrtou nabídku (předvyplněné z externího souboru).  
 
 



3/ registrace ohlašovatele a přihlášení do účtu ISPOP 
  
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html


4/ změny stavu hlášení ISPOP 
 
a/ vydání rozhodnutí o poplatku 
Krajský úřad provede zúčtování zálohy na poplatek za rok 2012 vydané v průběhu roku 2012 
převyšující pro jeden nebo více zdrojů 2000 Kč. Podklady o vyměření poplatku u 
provozovny, spadající doposud mezi střední zdroje, poskytne příslušný úřad ORP 
postoupením podaného hlášení (vč. předání dalších podkladů, popř. může dojít k jejich 
vyžádání u provozovatele zdroje). 
 

 
 
Pokud není součástí ohlášené provozovny žádný zdroj, spadající pod přílohu č. 2 k zákonu č. 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydá příslušný úřad stanovisko a informuje provozovatele, 
že hlášení souhrnné provozní evidence ani poplatku za rok 2012 se v takovém případě již 
nepodává. 
  



b/ vydání stanoviska 
 
Pokud nebyla u provozovny za rok 2012 stanovena záloha na poplatek ve výši přesahující 
2000 Kč u žádného zdroje, vydá příslušný úřad (KÚ nebo ORP) stanovisko. Toto stanovisko 
vydá i v případě, že provozovatel vyplnil poplatkovou část formuláře F_OVZ_SPOJ a 
skutečná výše poplatku za rok 2012 přesáhla 2000 Kč za jeden nebo více zdrojů. 
 

  
Pokud není součástí ohlášené provozovny žádný zdroj, spadající pod přílohu č. 2 k zákonu č. 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydá příslušný úřad stanovisko a informuje provozovatele, 
že hlášení souhrnné provozní evidence ani poplatku za rok 2012 se v takovém případě již 
nepodává. 
 



c/ postoupení hlášení 
 

 
 
Úřad ORP předá podklady o vyměření poplatku u provozovny, spadající doposud mezi 
střední zdroje, u níž byl za jeden nebo více zdrojů stanovena záloha na poplatek za rok 2012 
ve výši přesahující 2000 Kč postoupením podaného hlášení (vč. předání dalších podkladů, 
popř. může dojít k jejich vyžádání u provozovatele zdroje). 
 
 



5/ Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. 
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