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1. Seznam zkratek  
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

CRŽP Centrální registr životního prostředí 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

OZO Odborně způsobilá osoba 

IČO Identifikační číslo osoby 

IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky 
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2. Úvod 
Manuál je určen uživatelům, na které se vztahuje plnění ohlašovací povinnosti podle § 16 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“), a kteří podávají Hlášení o 
kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroje tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění podle 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., prostřednictvím 
formulářů, které jsou k dispozici v systému ISPOP.   
Cílem dokumentu je poskytnout uživatelům, kteří využívají k tvorbě hlášení webové formuláře, 
názornou pomoc při vyplňování formuláře F_OVZ_KTSP.  
 
Databáze odborně způsobilých osob - databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří: 

• Registr OZO - registr je součástí Centrálního registru životního prostředí.  
• Databáze techniků - mapová a vyhledávací databáze je součástí Informačního portálu OZO. 

  

https://www.ispop.cz/
https://crzp.mzp.cz/portal/
https://ipo.mzp.cz/
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3. Registrace uživatele 
Nejprve je nutné registrovat si svůj uživatelský účet, pod kterým budete následně provádět další 

nezbytné kroky v systémech MŽP. Registraci uživatele provedete z webové stránky crzp.mzp.cz 

pomocí tlačítka „Registrace“:  

 

 

V dalším kroku si zvolíte typ registrace. Preferovanou volbou je využití "Registrace pomocí identity 

občana“ prostřednictvím jedné z poskytovaných externích služeb (např. Bankovní identita, MojeID, 

eObčanka).  Bližší informace k jednotlivým službám naleznete pod zeleným otazníčkem u tlačítka 

„Registrace pomocí identity občana“.  Dalšími možnostmi jsou „Registrace pomocí JIP/KAAS“ či 

„Registrace jménem a heslem“. 
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V případě využití registrace přes Identitu občana jste nejprve odkázáni na portál identity občana, kde 

lze vybrat z aktuálně dostupných a důvěryhodných metod digitálního ověření vaší totožnosti. 
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Po výběru Vámi preferované metody jste obeznámeni s rozsahem předaných informací a můžete 

zvolit i rozsah uděleného souhlasu k užití údajů. Tlačítky „Uděluji TRVALÝ souhlas“ případně „Uděluji 

JEDNORÁZOVÝ souhlas“ pokračujete dále a budete přesměrováni zpět do systému CRŽP,  

 

 

kde si zvolíte uživatelské jméno a případně vyplníte další povinná pole (některé údaje mohou být 

předvyplněny z externí služby). Doplněné údaje potvrdíte tlačítkem „Pokračovat“. 
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Registraci dokončíte kliknutím na odkaz „Potvrzení registrace“ – odkaz byl zaslán na email uvedený při 

registraci v registračních údajích. 

 

Po úspěšném dokončení registrace (kliknutí na odkaz v emailu do 2 hodin) se zobrazí v novém 

okně webového prohlížeče informace o dokončení registrace: 
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4. Registrace subjektu 
Po přihlášení do uživatelského účtu je nejprve nutné v systému CRŽP registrovat subjekt, za který 

budete následně ohlašovat provedené revize. Ze zákona o ovzduší vyplývá, že tyto revize hlásí fyzická 

osoba je tedy nutné provést registraci subjektu Fyzické osoby. 

1. Registraci subjektu v CRŽP provedete po přihlášení do svého uživatelského účtu CRŽP v sekci 

Subjekt – Nová registrace subjektu: 

 

2. Vyberete typ subjektu Fyzická osoba, případně Zahraniční fyzická osoba a pokračujete tlačítkem 

„Další: 

 

3. Vyplňte identifikační údaje subjektu (povinná pole jsou označena hvězdičkou) a pokračujte 

tlačítkem „Další“  

a. Fyzická osoba – pouze osoby s českým pasem nebo OP; povinné pole Typ dokladu a 

Číslo dokladu: 
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b. Zahraniční fyzická osoba – povinné pole Jméno, Příjmení, Stát, Obec (více informací o 

registraci naleznete v dokumentu Registrace zahraniční osoby/ právnické osoby bez 

IČO): 

 

Kompletní informace k registraci subjektu jsou uvedeny v příslušném dokumentu Registrace nového 

subjektu / Registrace uživatele, k již existujícímu subjektu. 

5. Přidělení agend subjektu 
Pro úspěšné ohlášení do systému ISPOP je nutné mít u subjektu přidělenou agendu „ISPOP – 

Ohlašovatel“. Tuto agendu si po úspěšné registraci subjektu, můžete přidělit z detailu subjektu.  
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Ve chvíli, kdy subjekt dostane od výrobce oprávnění OZO, dostane i automaticky agendu „CRŽP – 

Evidence v registru OZO“. 

Zaregistrovaný uživatel, který má od výrobce přidané oprávnění (a tím pádem příslušnou agendu), 

má ve svém uživatelském účtu sekci Registr OZO: 

 

Přehled oprávnění obsahuje všechna přidělená oprávnění od výrobců, na jejichž základě je možné 

následně v systému ISPOP stáhnout požadovaný formulář F_OVZ_KTSP a ohlásit provedenou kontrolu 

kotle.  

 

6. Přihlášení do systému ISPOP a otevření formuláře F_OVZ_KTSP 
V novém systému ISPOP se po přihlášení na webu www.ispop.cz prostřednictvím tlačítka „DO ISPOP“ 

dostanete do svého uživatelského účtu. 

 

Po vstupu do systému se pomocí tlačítka „Vyplnění formuláře“ dostanete do procesu výběru 

formuláře. 

 

V prvním kroku je nutné vybrat subjekt za který chcete ohlásit. V typickém případě zde budete mít 

pouze svůj jeden subjekt: 

http://www.ispop.cz/
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V druhém kroku je nutné vybrat ohlašovaný formulář. V liště nad přehledem si lze formuláře 

profiltrovat na agendu ozvduší, čímž se výběr značně omezí a zpřehlední. Následně vybereme formulář 

F_OVZ_KTSP: 

 

V dalším kroku vyberete Oprávnění OZO, za které chcete ohlásit. Tzn. to oprávnění na základě kterého 

proběhla revize kotle, kterou chcete nahlásit.  



Centrální registr životního prostředí (CRŽP) 
crzp.mzp.cz 

OZO, registrace a ohlášení 
Verze 2 

  13 

 

Česká informační agentura životního prostředí 
Moskevská 1523/63 
101 00 Praha 10 

provozovatel CRŽP • www.cenia.cz 

 

Předposledním krokem je vyplnění údajů do formuláře. V klasickém případě vyberte první možnost 

„Předvyplnit pouze základními údaji z registru“. Ostatní možnosti se týkají předvyplnění buď daty ze 

souboru (např. z vlastního software pro vyplňování) případně z předchozího hlášení. 

 

V posledním kroku je pak pouze shrnutý provedený výběr a možnost otevřít formulář. Pokud se Vám 

po kliknutí na „Vyplnit formulář“ nic neotevře, prosím zkontrolujte si zablokování vyskakovacích oken 

viz samostatný manuál. 
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Kompletní informace k podání hlášení jsou uvedeny v průvodci pro ohlášení do ISPOP. 
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7. Vyplnění formuláře F_OVZ_KTSP 

7.1. Obecné prvky ve formuláři F_OVZ_KTSP:  
 
Funkční tlačítka  

Uložit XML – v jakékoliv fázi vyplňování si uživatel může pomocí tohoto tlačítka uložit a 
stáhnout do PC nebo na jiný nosič xml podobu vyplněných dat (např.  v případě, že hlášení 
nedokončil, nemusí příště zadávat veškeré údaje znovu).   
 

Načíst XML – toto tlačítko umožňuje uživateli nahrát xml soubor hlášení uložený v PC nebo 
na jiném nosiči do formuláře (např. uživatel si rozpracované hlášení uložil v podobě xml a po návratu 
k formuláři si tímto tlačítkem může již zadané údaje nahrát do webového formuláře a pokračovat 
v editaci hlášení).   
 

Uložit koncept – uživatel si může kdykoliv svůj rozpracovaný formulář uložit do 
systému ISPOP jako koncept a vrátit se k němu později. Po stisknutí tlačítka „Uložit koncept“ se 
otevře okno pro zadání názvu konceptu a po uložení je daný dokument k nalezení v ISPOP pod kartou 
„Vyplnění formuláře“.   
 

  
On-line kontrola – tlačítko slouží uživateli ke kontrole ohlašovaných údajů.  On-line kontrola probíhá 
také v případě, že ohlašovatel po vyplnění hlášení zvolí přímo možnost „Odeslat“.  V případě, že ve 
formuláři nebyla vyplněna všechna povinná pole, nebo byla vyplněna chybně, objeví se upozornění o 
chybném vyplnění. V případě, že jsou vybrané položky ve formuláři v pořádku, proběhne automaticky 
další kontrola na správnost zadaných údajů a výsledek se zobrazí v okně. Pokud hlášení obsahuje tzv. 
validační chyby, nelze jej do ISPOP odeslat, dokud nebudou tyto chyby opraveny.  

 
 
Odeslat – pro odeslání hlášení přímo z vyplňovaného formuláře slouží tlačítko „Odeslat“. Po jeho 
stisknutí se nejprve provede on-line kontrola a v případě, že hlášení neobsahuje validační chyby, 
které zabraňují odeslání, může uživatel zvolit způsob, kterým hlášení do ISPOP zašle – buď přímo 
pomocí tlačítka „Odeslat do ISPOP“, nebo „Odeslat do datové schránky“.   
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Po odeslání jedním z těchto způsobů se na obrazovce objeví potvrzení o úspěšném odeslání a číslo 
dokumentu, které bylo zaslanému hlášení přiděleno. Po potvrzení se informace o odeslání a číslo 
dokumentu zobrazí také přímo ve formuláři. Doporučujeme toto číslo zapsat po případ problému 
s hlášením.  
  

Vytisknout – tlačítko slouží pro vygenerování tiskopisu formuláře ve zjednodušené 
podobě (černobílá kopie bez funkčních tlačítek), který si poté uživatel může uložit v PC, popř. na 
jiném nosiči.   
 
Výběr z možností 
Lze vybrat právě jednu možnost z nabízeného seznamu zakliknutím ikonky kolečka u možnosti. 

 
 
Výběr z číselníku 
Lze vybrat jednu možnost z nabízeného číselníkového seznamu předem určených možností. 

 
 

Výběr z kalendáře 
Po kliknutí do pole dojde k otevření kalendáře a lze vybrat datum. 
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Výběr pomocí našeptávače 
Po kliknutí do pole a vepsání části termínu jsou uživateli nabídnuty našeptávačem možnosti k výběru. 
Je nutné si vybrat z našeptávače nelze ukončit vepsání vlastním textem – po opuštění pole dojde 
k jeho smazaní. 

 
 
Nápovědy   
Bublinové nápovědy – krátké nápovědy se zobrazí při najetí kurzorem/vstupem do daného pole. 

   
Žlutý otazník – po stisknutí žlutého otazníku se otevře dialogové okno s textem nápovědy. 

 
Modrý otazník – otevírá objekt znalostní báze v aplikaci EnviHELP (http://helpdesk.cenia.cz) na nové 
kartě v prohlížeči.  

 
  

http://helpdesk.cenia.cz/
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8. Vzhled a vyplnění formuláře F_OVZ_KTSP 

8.1. Výběr Řádné/Doplněné hlášení  
Řádné nebo doplněné (u doplněného hlášení je nutné uvést evidenční číslo řádného hlášení, ke 

kterému se doplněné tvoří – např. 123456; doplněné hlášení je hlášení, kterým se provádí oprava již 

podaného řádného hlášení).  

 
Pozn.: Vybrané údaje z hlášení jsou zahrnuty do tzv. předmětu hlášení (např. datum podání hlášení apod.),   
na jehož základě systém vyhodnocuje duplicitu podání. Dojde-li v rámci opravy hlášení ke změně některých údajů, 
které jsou přenášeny do předmětu hlášení, nelze takové hlášení podat jako Doplněné, ale opět jako Řádné. V hlášení 
se jedná o údaje Rok, ID osoby, Číslo oprávnění, Datum a čas kontroly.     

8.2. Údaje o odborně způsobilé osobě 

 

Typ subjektu, ISPOP ID a Název/Jméno, příjmení jsou automaticky doplněny z CRŽP. Jedná se o 

údaje platné k momentu otevření formuláře. Pole pro identifikaci ohlašovatele jsou ve formuláři 

needitovatelná.   

IČO (bylo-li přiděleno) – nepovinný údaj. 

Název výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který oprávnění vydal - údaje se při otevření HTML 

formuláře automaticky doplňují ze systému CRŽP. Jedná se o údaje platné ke dni stažení formuláře. 

Rozsah oprávnění (typy spalovacích zdrojů) - údaje se při otevření HTML formuláře automaticky 

doplňují ze systému CRŽP. Jedná se o údaje platné ke dni stažení formuláře. 

Číslo oprávnění - údaje se při otevření HTML formuláře automaticky doplňují ze systému CRŽP. Jedná 

se o údaje platné ke dni stažení formuláře. 
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Platnost oprávnění od – do – údaje se při otevření HTML formuláře automaticky doplňují ze systému 

CRŽP. Jedná se o údaje platné ke dni stažení formuláře.  

Výrobce neurčil OZO nebo zanikl – zaškrtnutí pole v případě zániku OZO (v tom případě se ID 

komunikace nevyplňuje) 

ID komunikace - Vyplňuje se v případě, že je provedena kontrola spalovacího stacionárního zdroje 

jiného výrobce, než který udělil oprávnění, a to v situaci nemožnosti provedení kontroly za cenu nižší 

než je referenční finanční limit. 

8.3. Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje  
Do této sekce se povinně vyplňuje ulice, číslo popisné, číslo orientační a obec provozovatele 

spalovacího stacionárního zdroje. Je nutné uvést přesnou a úplnou adresu sídla provozovatele. IČZÚJ 

se automaticky vygeneruje po vyplnění názvu obce.  
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8.4. Údaje o spalovacím stacionárním zdroji  
Tlačítkem „Přenést adresu ..“ máte možnost přenést adresu z údajů o provozovateli spalovacího 

stacionárního zdroje, pokud se shoduje. 

  

Typ spalovacího stacionárního zdroje – povinnost vyplnit o který typ zdroje se jednalo. Lze vybrat 

pouze jedna možnost. V případě kombinovaného kotle uveďte do kolonky pomocí tlačítka třech 

šedých teček. 

Rok výroby - za rok výroby nemůže být uveden rok pozdější než datum instalace zdroje. 

Datum instalace – uvede se datum instalace. Pokud není přesné datum instalace známo, uvede se 

leden roku instalace, pokud nebude znám ani rok instalace, bude použit leden roku začátku provozu 

(nabytí) spalovacího stacionárního zdroje současným provozovatelem. 

Výrobní číslo – nepovinné pole. 

Palivo nejčastěji spalované provozovatelem ve spalovacím stacionárním zdroji – nepovinné pole. 
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Paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje – povinnost vyplnění alespoň jednoho 

z vybraných paliv.  

Jmenovitý tepelný výkon [kW] – v případě nejistoty přesné hodnoty tepelného výkonu je povinnost 

vyplnit jeho odhadovanou hodnotu.  

Třída kotle - pokud spalovací stacionární zdroj spadá do působnosti ČSN EN 303-5, vyberte jeho třídu, 

pokud nespadá, vyberte možnost "nestanovena". 

8.5. Údaje o kontrole 

 

Akumulační nádoba – rozhodnutí, zda vyhovuje či nikoliv.  

8.6. Výsledek kontroly 

 

Výběrem vždy jedné z možností popíšete proběhlou kontrolu. Na konci je nutné ještě vyplnit datum a 

čas provedené kontroly. 
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9. Doplněné hlášení k formuláři F_OVZ_KTSP 
Pokud potřebujete ohlásit změnu některé z ohlašovaných informací je potřeba hned na začátku 

formuláře zvolit možnost Doplněné hlášení a do kolonky Evidenční číslo řádného hlášení vyplnit číslo 

vygenerované při odeslání řádného hlášení. Dále se pokračuje stejně jako při podávání řádného 

hlášení s údaji, které chceme změnit. 

 


