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1. Účel dokumentu 

V tomto dokumentu najdete seznam všech uživatelských rolí, které může uživatel získat v systému CRŽP 
(včetně rolí pro napojené systémy). Rozsah rolí, které je možné přidělit, je omezen agendou, kterou subjekt 
vykonává. Role přiděluje uživatel s rolí Správce subjektu jednotlivým uživatelům, správce subjektu má 
všechny role, které má subjekt dle své agendy. 
 

2. Seznam zkratek 

Zkratka / pojem Popis 

CRŽP Centrální registr životního prostředí 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

SEPNO Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů 

HNVO Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

OZO Odborně způsobilá osoba 

Provozovna IRZ Provozovna agendy Integrovaného registru znečišťování 

ORP Obec s rozšířenou působností 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

MUV Místa užívání vod 

Provozovna OVZ Provozovna agendy ovzduší 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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3. Přehled uživatelských rolí pro jednotlivé systémy 

CRŽP 

Název uživatelské role Popis role 

Výrobce kotlů OZO Role, která je určená pro Výrobce kotlů. Umožňuje uživateli přidělovat 
Oprávnění OZO a přistupovat do přehledu Oprávnění OZO, kde vidí 
všechna oprávnění, která udělil. Dále může v přehledu modelů kotlů 
vytvářet a editovat jednotlivé modely kotlů.   

Recenzent OZO Role, která umožňuje uživateli zobrazit přehled všech udělených 
Oprávnění OZO k revizi kotlů, a to bez omezení územní působnosti.  

Kontrolní technik OZO Role, která umožňuje uživateli zobrazení přehledu a detailu vlastních 
oprávnění OZO. 

Správce výrobců OZO Role, která umožní uživateli celkovou správu výrobců kotlů. Umožní 
přístup k přehledu subjektů výrobců OZO, oprávnění OZO, udělených 
značek kotlů, dále role umožní uživateli vytvořit nového výrobce OZO. 
Roli může získat pouze uživatel s vazbou na subjekt Ministerstvo 
životního prostředí. 

Správce zmocnění za subjekt Role, která uživateli zpřístupní přehled Zmocnění, které subjekt nabývá 
i přehled žádostí o zmocnění, které jsou za subjekt podané a jejich stav. 
Dále umožní uživateli podat žádost o zmocnění nebo zneplatnit stávající 
zmocnění.  

Správce vlastních MUV Role, která umožní uživateli zobrazit v CRŽP přehled MUV a 
vodoprávních rozhodnutí týkající se MUV. Uživatel má k dispozici pouze 
rozhodnutí a místa užívaní vod, které mají vazbu na jeho subjekt(y). 

Správce vlastních provozoven 
OVZ 

Role, která umožní uživateli zobrazit v CRŽP přehled provozoven OVZ. 
V přehledu vidí všechny provozovny OVZ registrované u subjektu a 
může si zobrazit jejich detail a případně je upravit. Role dále umožňuje 
uživatelům vytvářet nabídku změny provozovatele. 

Správce vlastních provozoven 
IRZ 

Role, která umožní uživateli zobrazit v CRŽP přehled provozoven IRZ. V 
přehledu vidí všechny provozovny IRZ registrované u subjektu a může 
si zobrazit jejich detail a případně je upravit. Role dále umožňuje 
uživatelům vytvářet žádosti související s provozovnami IRZ např. Žádost 
o registraci, zrušení provozovny nebo změnu provozovatele. 

Ověřovatel / Recenzent CRŽP 
– subjekty 

Role, která umožní uživateli zobrazit v CRŽP všechny registrované 
subjekty. Uživatelům s touto rolí se v přehledu subjektů zobrazí veškeré 
subjekty v systému a může si zobrazit i jejich detail, nicméně osobní 
údaje uživatelů subjektu se nezobrazí. 

Ověřovatel / Recenzent CRŽP Role, která zpřístupní uživateli v CRŽP všechny přehledy a v nich 
informace o registrovaných subjektech, provozovnách IRZ, OVZ, MUV a 
Zmocnění a jejich detailní informace. Uživatel vidí vše bez osobních 
údajů.  
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ISPOP 

Název uživatelské role Popis role 

Ohlašovatel ISPOP Role, která umožní uživateli v systému ISPOP zobrazit v menu položku 
pro otevření a vyplnění formuláře, kterým lze splnit ohlašovací 
povinnost. Zároveň umožní uživateli v Přehledu doručených hlášení 
přístup ke všem historicky podaným hlášením za daný subjekt. 

Ověřovatel ISPOP Role, která umožní uživateli v systému ISPOP zobrazit v Ověření hlášení 
všechna hlášení, která jsou podaná vůči úřadu, ke kterému má uživatel 
vazbu, a následně nastavit takovému hlášení stav (tzn. vyjádření, zda 
úřad shledal nebo neshledal chybu). 

Recenzent ISPOP Role, která umožní uživateli v systému ISPOP zobrazit v Přehledu hlášení 
vybranou skupinu hlášení, ke kterým má přístup jako uživatel subjektu, 
na základě legislativního zmocnění či pověření MŽP. 

Recenzent za kraj ISPOP Role, která umožní uživateli v systému ISPOP zobrazit v Přehledu hlášení 
vybranou skupinu hlášení za území kraje, ke kterým má přístup jako 
uživatel subjektu, na základě legislativního zmocnění či pověření MŽP. 

Recenzent za ORP ISPOP Role, která umožní uživateli v systému ISPOP zobrazit v Přehledu hlášení 
vybranou skupinu hlášení za území ORP, ke kterým má přístup jako 
uživatel subjektu, na základě legislativního zmocnění či pověření MŽP. 

 
 

HNVO 

Název uživatelské role Popis role 

Žadatel HNVO Role, která umožňuje uživateli v systému HNVO podat elektronickou 
žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo žádost zcela 
zrušit za splnění patřičných podmínek. 

Odborný zástupce HNVO Role uživatele, která odpovídá za řádné hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů u pověřené osoby (jde-li o právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu oprávněnou k podnikání). Roli může přidat pouze 
administrátor systému, nelze ji vybrat ze strany Správce subjektu. 

Ověřovatel HNVO Role, která umožňuje uživateli v rámci systému HNVO přístup k 
záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností 
odpadů (žádosti, vydaná osvědčení a sdělení).  
Role umožňuje ze strany příslušných úřadů (ČIŽP, kraje příslušné podle 
místa nakládání s odpadem) pozastavení platnosti vydaného 
osvědčení, případně jeho odejmutí. 

Recenzent HNVO Role, která umožňuje uživateli v systému HNVO přístup k záznamům o 
provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů. Role 
umožňuje prohlížení žádostí (podaných, ukončených atd.) a všech 
vydaných osvědčení a sdělení. 
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SEPNO 

Název uživatelské role Popis role 

Uživatel SEPNO Běžný uživatel, který má nastavenou roli "Uživatel SEPNO" může v 

SEPNO nastavovat uživatelské notifikace, zobrazit evidenci přerušení 

provozu a má možnost přihlásit se do aplikace, kde ale musí mít od 

správce subjektu přímo v systému SEPNO nastavenou příslušnou roli, 

jinak nemá žádné oprávnění.  

Správce subjektu: když má roli "Uživatel SEPNO" může se přihlásit do 
aplikace SEPNO a ohlašovat přepravy či nastavovat role běžnému 
uživateli. 

 

ISOH1 

Název uživatelské role Popis role 

Editace ISOH Role, která uživateli umožní přístup ke čtení i editaci údajů v Registru 
zařízení, obchodníků a spisů a Registru skladů u původce. 

Čtení ISOH Role, která uživateli umožní přístup ke čtení v Registru zařízení, 
obchodníků a spisů a Registru skladů u původce. 

 

ISOH2 
Název uživatelské role Popis role 

Editor evidence ELZ Role, která slouží k vedení Seznamu výrobců agendy zpětného odběru 
elektrozařízení a elektroodpadů (ELZ) a uživatel s touto rolí může 
vydávat/měnit/rušit oprávnění kolektivních systémů agendy ELZ. 
Uživatel s touto rolí také spravuje seznam odkazů na Seznam výrobců 
ELZ v EU a schvaluje žádosti výrobců plnících individuálně a požadavků 
kolektivních systémů. 

Editor evidence BAT Role, která slouží k vedení Seznamu výrobců agendy zpětného odběru 
baterií a akumulátorů (BAT) a uživatel s touto rolí může 
vydávat/měnit/rušit oprávnění kolektivních systémů agendy BAT. 
Uživatel dále schvaluje žádosti výrobců plnících individuálně a 
požadavků kolektivních systémů a vede evidenci zpráv o recyklační 
účinnosti. 

Editor evidence PNEU Role, která slouží k vedení Seznamu výrobců agendy zpětného odběru 
pneumatik (PNEU) a uživatel s touto rolí může vydávat/měnit/rušit 
oprávnění kolektivních systémů agendy PNEU. Uživatel také schvaluje 
žádosti výrobců plnících individuálně a požadavků kolektivních 
systémů. 

Ověřovatel hlášení PCB Role, která uživateli umožní procházet a upravovat veškerá data v 
agendě PCB, včetně přijetí, vrácení a ověření hlášení systému ISPOP 
týkajících se agendy PCB. 

Ověřovatel hlášení ročních 
zpráv 

Role, která uživateli umožní procházet veškerá data v agendě Roční 
zprávy, nahlížení do přehledu ročních zpráv, do jejich detailů, vrácení a 
ověření hlášení Ročních zpráv systému ISPOP. Uživatel s touto rolí může 
finalizovat roční zprávy. 
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Recenzent evidence 
ELZ/BAT/PNEU 

Role, která uživateli umožní přístup ke čtení dat agend zpětného 
odběru elektrozařízení, baterií a pneumatik (ELZ/BAT/PNEU) vč. 
ověřených ročních zpráv v agendě Roční zprávy. 

Recenzent hlášení PCB Role, která uživateli umožní přístup ke čtení dat evidovaných v agendě 
PCB. 

Recenzent hlášení ročních 
zpráv 

Role, která uživateli umožní procházet v režimu pro čtení veškerá 
aktuální a historická data v agendě Roční zprávy, nahlížení do přehledu 
ročních zpráv a do jejich detailů. 

Editor evidence OBAL Role, která slouží k evidenci autorizovaných obalových společností, 
Seznamu osob a celkových/souhrnných evidencí agendy Obaly. 

Recenzent evidence OZD Role, která uživateli umožní přístup ke čtení všech dat souvisejících s 
výkonem agendy OZD, v rámci ISPOP hlášení vidí pouze základní 
informace ověřených hlášení. 

Recenzent hlášení ODP_PROD Role, která uživateli umožní procházet v režimu pro čtení veškerá 
aktuální a historická data v agendě produkce a nakládání s odpady, 
nahlížení výsledků kontrol, nahlížení do datových sad a nahlížení do 
seznamů hříšníků. 

Recenzent registru zařízení, 
spisů a skladů u původce 

Role, která uživateli umožní v režimu pro čtení zobrazit údaje z registru 
Zařízení, Obchodníků a Spisů. Recenzent si může zobrazit celkové 
přehledy i jednotlivé detaily z registrů. 

Editor osob OBAL Role, která uživateli OVSS MŽP umožňuje provádět zápis do Seznamu 
osob agendy Obaly. 

Garant agendy OZD Role, která uživateli umožní přístup ke čtení všech dat souvisejících s 
výkonem agendy OZD, vč. všech ISPOP hlášení. Dále uživateli umožňuje 
ruční vytvoření denního exportu seznamu dopravců nebo zpracovatelů. 

Editor evidence OZD Role, která uživateli umožní přístup ke čtení všech dat souvisejících s 
výkonem agendy OZD. Uživatel s touto rolí ověřuje místně příslušná 
hlášení podaná dopravci/zprostředkovateli a dále může ukončit 
evidenci subjektu dopravce/zprostředkovatele z moci úřední dle místní 
příslušnosti (místní příslušnost je na úrovni krajského úřadu). 

Správce kolektivní ELZ Role, která je určená pro provozovatele kolektivních systémů výrobců 
elektrozařízení. Umožňuje přístup do evidence výrobců, se kterými má 
daný kolektivní systém smlouvu a míst zpětného odběru zřizovaných 
daným kolektivním systémem. 

Správce kolektivní BAT Role, která je určená pro provozovatele kolektivních systémů výrobců 
baterií. Umožňuje přístup do evidence výrobců, se kterými má daný 
kolektivní systém smlouvu a míst zpětného odběru zřizovaných daným 
kolektivním systémem. 

Správce kolektivní PNEU Role, která je určená pro provozovatele kolektivních systémů výrobců 
pneumatik. Umožňuje přístup do evidence výrobců, se kterými má 
daný kolektivní systém smlouvu a míst zpětného odběru zřizovaných 
daným kolektivním systémem. 

Správce výrobce/PZ ELZ Role, která je určená pro výrobce elektrozařízení či jejich pověřené 
zástupce plnící dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností 
individuálně. Uživatel s touto rolí vede evidenci míst zpětného odběru 
zřizovaných daným výrobcem/PZ a změnu údajů výrobce/PZ zapsaných 
v Seznamu výrobců. 

Správce výrobce/PZ BAT Role, která je určená pro výrobce baterií či jejich pověřené zástupce 
plnící dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností individuálně. 
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Uživatel s touto rolí vede evidenci míst zpětného odběru zřizovaných 
daným výrobcem/PZ a změnu údajů výrobce/PZ zapsaných v Seznamu 
výrobců. 

Správce výrobce/PZ PNEU Rol, která je určená pro výrobce pneumatik či jejich pověřené zástupce 
plnící dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností individuálně. 
Uživatel s touto rolí vede evidenci míst zpětného odběru zřizovaných 
daným výrobcem/PZ a změnu údajů výrobce/PZ zapsaných v Seznamu 
výrobců. 

Editor registru zařízení, spisů 
a skladů u původce 

Role slouží k nahlížení do registru Zařízení, Obchodníků a Spisů, vedení 
řízení v těchto registrech, zakládání nezpracovaných dokumentů. Dále 
Editor zpracovává, ověřuje, přijímá a vrací hlášení z ISPOP2. 

Kontrolor zpráv BAT Role, která umožňuje uživateli vyhodnocovat obsah zpráv o recyklační 
účinnosti a podávat vyjádření prostřednictvím úkonu řízení „Vyjádření 
k podání zprávy o recyklační účinnosti procesu recyklace“. 

Ověřovatel hlášení 
ODP_PROD 

Role, která uživateli dává oprávnění procházet veškerá data v agendě 
produkce a nakládání s odpady, včetně přijetí, vrácení a ověření hlášení 
systému ISPOP týkajících se agendy produkce a nakládání s odpady. 
Dále uživateli umožňuje ověření výsledků kontrol, práci s datovými 
sadami a nahlížení do seznamů hříšníků. 

 
 
 
 


