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Informace pro původce a (ohlašovatele) odpadů  
v roce 2017 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství upozorňuje na povinnost zaslat do 15. února 2017 pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Ohlašovací povinnost 
vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Původci odpadů jsou povinni 
tuto ohlašovací povinnost plnit v případě, že vyprodukovali nebo nakládali v roce 2016 s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů. 
Hlášení je povinna zaslat i oprávněná osoba, která v roce 2016 nakládala s odpady bez 
ohledu na jejich množství. Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou 
provozovnu, zařízení, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu. 

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílá prostřednictvím elektronického 
systému ISPOP. Ohlašovatel, který podává do systému ISPOP hlášení poprvé se musí 
nejprve zaregistrovat. Teprve po obdržení přihlašovacích údajů do systému ISPOP, může 
být hlášení podáno. Autorizace podaného hlášení se provádí prostřednictvím přihlašovacích 
údajů k účtu nebo datové schránce. Nově nemusí být v letošním roce hlášení elektronicky 
podepsané. Rovněž odpadá zdlouhavá listinná autorizace při podávání hlášení! 

V průběhu roku 2016 vznikla všem původcům odpadu a ohlašovatelům v oblasti 
odpadového hospodářství nová povinnost tzv. identifikace provozoven a zařízení v evidenci 
odpadů údaji IČP a IČZ. To znamená, že ohlašovatel musí  ve své evidenci a následně 
i v hlášení uvádět IČP - identifikační číslo provozovny a IČZ identifikační číslo zařízení. 
IČP slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského 
subjektu. Pro identifikaci zařízení k nakládání s odpady se používá identifikační číslo 
zařízení IČZ. Při podávání hlášení do systému ISPOP je nutné znát a správně používat obě 
čísla IČP a IČZ. Identifikační číslo zařízení je možné vyhledat na webových stránkách: 
https://isoh.mzp.cz nebo http://websouhlasy.plzensky-kraj.cz. 

IČP bývá provozovně přiděleno, již od doby svého vzniku, příslušným živnostenským 
úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, může si subjekt zvolit sám své interní IČP. 
Zvolené interní IČP může mít maximálně 12 znaků a nesmí být rovno 0 nebo se podobat 
číslu zařízení (IČZ), tedy nesmí začínat písmeny CZ. V případě vzniku odpadu mimo 
provozovnu (např. stavební činnost) se IČP neuvádí, ale uvede se kód ORP/SOP z číselníku 
správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu (kód 
ORP Sušice je 3214).  

IČP se používá pro identifikaci adresy provozovny při vystavování dokladů (přepravní 
listy, ELPNO, průvodka, vážní lístek), v průběžné evidenci odpadů a ročním hlášení 
o produkci a nakládání s odpady. Původce odpadu je povinen v rámci písemných informací 
o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání 
s odpady identifikační číslo provozovny. Ohlašovatel (původce odpadů) by tedy měl 
informovat o svém zvoleném interním IČP oprávněnou osobu (zařízení), které předává 
odpad. 

IČZ – identifikační číslo zařízení má přidělen každý subjekt, který je oprávněn přijímat 
odpady, příslušným krajským úřadem. Jedná se o zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo 
odstraňování odpadů, která mají souhlas podle zákona o odpadech dle § 14 odst. 1, dále 
zařízení dle § 14 odst. 2 a malá zařízení dle § 33b odst. 1 (tzv. malá zařízení, která 
zpracovávají využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství 
nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok, roční množství zpracované malým zařízením 
nesmí přesáhnout 150 tun přijímaných odpadů, malé zařízení lze provozovat na základě 
vyjádření příslušného ORP).  

https://isoh.mzp.cz/
http://websouhlasy.plzensky-kraj.cz/
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Výjimka, kdy se nepoužívá v evidenci nebo v hlášení IČZ, je pouze u příjmu odpadu 
od vlastní provozovny nebo předání odpadu obci (např. v rámci zapojení provozovny 
na základě písemné smlouvy do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem). 
Což znamená, že podnikatelé – živnostníci by měli ve své evidenci a ročním hlášení uvádět, 
že jsou zapojeni do obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem a dále 
vykazovat produkci komunálních odpadů tak, že komunální odpad předávají obci, nikoliv 
svozové firmě, která jim skutečně odpady odváží a zajišťuje svoz komunálních odpadů 
v dané obci.  

Pokud máte při vedení průběžné evidence nebo při podání ročního hlášení pochybnosti 
o správnosti údajů, kontaktujte zařízení (oprávněnou osobu), kterému jste odpad předávali 
a překontrolujte si údaje (množství a druhy odpadů, IČZ). V případě jiných pochybností 
ohledně nakládání s odpady, můžete se obrátit na obec s obecním úřadem s rozšířenou 
působností, kde získáte další informace od příslušného pracovníka. 

 


