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MŽP ČR
Vážený pan
Richard Brabec
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Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Praze dne 13. 2. 2017
Věc: nefunkční informační systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP
Vážený pane ministře,
Obracím se na Vás v souvislosti s nefunkčností systému ISPOP, který je jako
jediný určen pro podávání hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi, dle
zákona o odpadech.
Ministerstvo zásadním způsobem změnilo systém evidence odpadů s vazbou místa
vzniku odpadů a přejímacího zařízení odpadů (povinné identifikační číslo provozovny
IČP a povinné identifikační číslo zařízení IČZ). Navíc tuto změnu nastavilo
k 1.7.2016, tedy od poloviny ohlašovacího období.
Tento (nelogický) termín změny pravidel v průběhu evidenčního období je důsledkem
skutečnosti, že ministerstvo mělo vydat novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady před 31. 12. 2015, ale vydalo ji až 21.3.2016 s okamžitou účinností.
Stranou ponechávám snahu upravovat tento stav „Sděleními odboru odpadů“,
poslední ze dne 30. 1. 2017 (tedy dva týdny před termínem hlášení), ze kterého cituji:
„Pokud oprávněná osoba vynaloží veškeré úsilí, a přesto IČP partnera nezjistí a ani IČP partnera
nedohledá v RŽP, pak může v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 v poli „identifikační
číslo provozovny partnera“ u údajů o odpadech, které jsou převzaty před 1. 7. 2016 mimořádně v
tomto ohlašovacím období za rok 2016 uvést znění „IČPdo1.7.“ (bez mezer a uvozovek).“

To je v rozporu s informacemi, které jsme dostávali od představitelů ministerstva
v závěru roku 2016, když jsme na tento problém upozorňovali. Tehdy jsme byli
informováni, že ISPOP umožní podání bez IČP. A samozřejmě, že je to v rozporu s
platným zněním vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
Tato skutečnost způsobila enormní nárůst počtu jak hlášení, tak i obsahu jednotlivých
hlášení. Důsledkem toho je enormní přetížení systému ISPOP. První vážnější
výpadek nastal v sobotu 11.2. odpoledne a trval cca hodinu. Neprodleně jsme o tom
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informovali jak paní náměstkyni Peštovou i tak pana ředitele odboru Manharta.
Situace se zásadním způsobem zkomplikovala v neděli 12.2. odpoledne 2017. Kdy
od odpoledních hodin systém opět nefunguje a tato situace stále trvá. Opět jsme
neprodleně upozornili pana ředitele Manharta.
Tato skutečnost znamená, že povinné osoby si:
-

nemohou stahovat formuláře hlášení F_ODP_PROD (a další) v datovém
formátu pro rok 2016

-

nemohou provádět on-line kontrolu hlášení (nutná před odesláním do
systému ISPOP)

-

nemohou podávat hlášení do systému ISPOP (ani on-line, ani cestou
Datové schránky).

Dále je nutné konstatovat, že od soboty 11.2. do pondělí 13.2. nefungovala ani
součást informačního systému ISOH – „registr zařízení a spisů“, sloužící pro povinné
osoby k ověření údajů o IČZ.
Nastala situace, kdy závada je na straně správního orgánu a zákon na ni neumí
reagovat. Neexistuje jiný způsob podání hlášení.
Žádám Vás, pane ministře, aby byl zveřejněn termín, ve kterém bude MŽP
akceptovat podání do systému ISPOP bez sankce za pozdní podání hlášení.
Tento termín by měl být s ohledem na rozložení hlášení v čase a snížení zátěže
systému alespoň 15.3.2017, aby se neopakovala tato vážná situace.
Věřím, že po zvážení důsledků nedostatečné přípravy MŽP na ohlašování dle
zákona o odpadech za rok 2016, vyhovíte našim návrhům a přijmete nezbytná
opatření, tak aby povinné osoby mohli plnit své ohlašovací povinnosti za rok 2016.
S pozdravem
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