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1. Obecné informace 
Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP či Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů může 

za organizaci (zmocnitele) provést externí subjekt (zmocněnec). Podmínkou k těmto úkonům je vložení 

plné moci, splňující požadavky § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, do aplikace CRŽP. 

Dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, je nutné toto zmocnění prokázat prostřednictvím plné moci 

v elektronické podobě nebo autorizovanou konverzí listinné plné moci. Povinnost doložit zmocnění 

pro ohlašování do systému ISPOP a SEPNO je ukotvena v §4 odst. 8 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a 

ISPOP. 

Plná moc musí mít všechny náležitosti dané platnými právními předpisy. 

Přidat žádost o zmocnění a provádět správu zmocnění v CRŽP (crzp.mzp.cz) za účelem podání hlášení 

za subjekt v systému ISPOP a SEPNO může uživatel Správce subjektu, či Běžný uživatel subjektu s rolí 

Správce zmocnění za subjekt, který již má zřízen uživatelský účet CRŽP.  

Zmocnitel – subjekt, který má ohlašovací povinnost a na základě plné moci pověřuje jiný subjekt, aby 

tuto povinnost splnil, 

Zmocněnec – subjekt, který přijímá zmocnění od Zmocnitele a realizuje ohlašovací povinnost.  

 

1.1. Konverze plné moci 
Konverzí se v souladu s ustanovením § 22 odstavec 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě 

do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a ověření shody obsahu těchto 

dokumentů a připojení ověřovací doložky. 

Podle ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů má dokument, který provedením konverze vznikl, stejné právní účinky jako 

ověřená kopie dokumentu. 

1.2. Kdo provádí konverzi plných mocí? 
Konverzi mohou provádět pouze subjekty uvedené § 23 zákona č. 300/2008 Sb., kterými jsou 

kontaktní místa veřejné správy (CzechPOINT - tuto službu nabízí například pobočky České pošty, 

městské úřady, informační kanceláře...) a advokáti v souladu § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 

 

1.3. Náležitosti platné plné moci  
1. Plná moc může být udělena fyzické i právnické osobě. 

2. Plná moc udělená na veškeré úkony spojené s ohlašováním prostřednictvím ISPOP se vztahuje 

i na registraci subjektu (Platí pouze pro plnou moc vkládanou ze strany Zmocněnce). 

3. Subjekty obou zúčastněných stran, tzn. subjekt Zmocnitele i Zmocněnce musí být 

identifikovány názvem subjektu a přiděleným IČ, případně jménem, příjmením a datem 

narození u fyzických osob. 
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4. V plné moci by mělo být uvedeno, k jaké ohlašované oblasti se zmocnění vztahuje (např. 

k agendě odpadů, ovzduší apod.). 

5. V plné moci musí být uveden datum udělení, počátku platnosti plné moci. Za datum udělení 

plné moci lze považovat datum z ověřovací doložky podpisu, nebo v případě elektronického 

podpisu datum jeho vložení.  

6. Plná moc musí obsahovat dobu platnosti – zda se jedná o dobu určitou či neurčitou. 

7. Podpis Zmocnitele na plné moci udělené na dobu určitou nemusí být úředně ověřen.  

8. Podpis Zmocnitele na plné moci udělené na dobu neurčitou musí být vždy úředně ověřen. 

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis technicky ověřit nelze, v případě použití elektronického 

podpisu musí být plná moc udělena vždy pouze na dobu určitou.  

9. Podpis Zmocněnce na plné moci není vyžadován. 

10. Plná moc musí být konvertovaná nebo musí jít o elektronickou plnou moc (tzn. podpisy jsou 

elektronické). 

 

2. Postup pro vložení plné moci do CRŽP 
Uživatel, který provede registraci subjektu, se automaticky stane jeho Správcem subjektu. 

Takový uživatel má ve svém uživatelském účtu sekci Zmocnění. 

 

 

 

 

 

1. Přidání žádosti o zmocnění / vložení plné moci v CRŽP provedete po přihlášení do svého 

uživatelského účtu CRŽP v sekci Zmocnění – Nová žádost o zmocnění: 

 

Systém CRŽP umožňuje vložit plnou moc jak ze strany Zmocněnce, tak ze strany Zmocnitele. Rychlý 

průvodce cílí na obvyklý způsob, tedy přidání žádosti o zmocnění ze strany Zmocněnce. 
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2. Vyberete příslušnou roli a pokračujete tlačítkem „Další:  

 

3. Jste-li správcem jediného subjektu, tento údaj se předvyplní automaticky.  Jestliže jste správce 

více subjektů, vyberte z příslušné nabídky subjekt Zmocněnce a pokračujte tlačítkem „Další“ 

 

 

4. Při výběru subjektu zmocnitele máte možnost vybrat ze šesti typů subjektu, doplnit příslušný údaj 

a pokračovat tlačítkem Další: 

 

 

a. Právnická osoba/Fyzická osoba podnikající – pouze české firmy; vyplňte povinné pole 

IČO: 
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b. Fyzická osoba – pouze osoby s českým pasem nebo OP; vyplňte povinné pole Typ 

dokladu a Číslo dokladu: 

 

c. Právnická osoba bez IČO / Zahraniční fyzická osoba / Zahraniční právnická osoba – 

vyplňte povinné pole UID - přidělený identifikátor systémem: 

 

 

5. V dalším kroku vyberte agendu, ke které se zmocnění / plná moc vztahuje: 

a. CRŽP - Vedení evidence kontrolních techniků OZO - agenda pro výrobce kotlů 

b. HNVO - Podání žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

c. ISPOP – Ohlašovatel 



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

Zmocnění 
Verze 3 

  6 

 

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

provozovatel CRŽP • www.cenia.cz 

d. SEPNO - Ohlašování přepravy NO 

 

 

6. Po výběru příslušné agendy  

a. vložte tlačítkem VÝBĚR přílohu plné moci v konvertované podobě či elektronickou 

plnou moc. Elektronická plná moc není sken listinné plné moci! 

b. uveďte datum počátku platnosti zmocnění. Standardně se nabízí aktuální datum, které 

lze libovolně změnit. 

c. uveďte datum konce platnosti zmocnění 

d. v případě plné moci na dobu neurčitou zaškrtněte příslušné pole Na neurčito  

e. Přikládaný dokument plné moci musí odpovídat údajům, které jste uvedli v žádosti. 

 

7. Výběr konkrétních typů hlášení (týká se pouze agendy ISPOP – Ohlašovatel).  
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a. proveďte zaškrtnutím pole vlevo na příslušném řádku / více řádcích: 

b. proveďte výběrem všech formulářů. Takto vybrané formuláře lze také hromadně 

zrušit: 
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8. Výběr další agendy  - např. SEPNO.  

Pokud Plná moc obsahuje zmocnění např. i pro agendu SEPNO, přidejte tuto agendu v rámci jedné 

žádosti o zmocnění prostřednictvím tlačítka PŘIDAT DALŠÍ. 

 

Dále pokračujte vyplněním potřebných údajů, jak je popsáno v předešlých krocích. 

 

 

9. Před dokončením žádosti o zmocnění zkontrolujte zadané údaje a žádost dokončete tlačítkem 

„Odeslat žádost“: 
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10. Úspěšně přidanou žádost o zmocnění naleznete v Přehledu žádostí o zmocnění v sekci Zmocnění, 

ve stavu „Čeká na ověření“. Doba schválení zmocnění ze strany operátora je v řádu dnů, zpravidla 

do druhého pracovního dne, avšak v případě vysokého vytížení (ohlašovací období) či 

personálních důvodů (dovolená) se může doba reakce ze strany operátora protáhnout. 

 

 

 

11. Po ověření žádosti operátorem ISPOP zmocnění naleznete v Přehledu zmocnění: 

 

 

 

Zmocnění lze ukončit kdykoliv v průběhu platnosti tlačítkem „Zneplatnit“ v Detailu zmocnění“. 

  


