
Základní pokyny pro ohlašování údajů pro vodní bilanci přes portál ISPOP 

• Každý ohlašovatel musí být zaregistrován v aplikaci ISPOP (podrobněji viz "Pokyny pro 
úspěšné podání hlášení" na www.ispop.cz, případně Enviromentální helpdesk). 

• Ohlašování údajů se týká odběrů povrchových nebo podzemních vod (nikoli odběrů ze 
zařízení dalšího odběratele) a  vypouštění odpadních nebo důlních vod do povrchových 
nebo podzemních vod (nikoli vypouštění do kanalizace dalšího uživatele).  

• V případě, že v přehledu míst užívání uvedeném na portálu ISPOP některé místo chybí 
nebo je navíc, obraťte se ve věci nápravy podle druhu nakládání s vodou příslušného 
zástupce Povodí Vltavy, státní podnik. 

• Ohlašte údaje i v případě, že skutečná množství odebrané nebo vypouštěné vody 
podléhajících evidenci pro vodní bilanci ve sledovaném roce nedosahují limitních hodnot 
tj. 6,0 tis. m3/rok příp. 0,5 tis. m3/měs.  

• Při vyplňování elektronických formulářů věnujte zvýšenou pozornost jednotkám, ve 
kterých ohlašujete jednotlivé hodnoty (tis. m3 x m3, mg/l x mikrog/l, t/rok x kg/rok). 

• Pokud v ohlašovaném roce nebyl odběr či vypouštění uskutečňováno, okomentujte tuto 
skutečnost do Poznámky na konci elektronického formuláře, nemusíte nic vyplňovat. 

• Pokud jste předmětný odběr či vypouštění vod do vod povrchových nebo podzemních 
neprovozovali po celé období ohlašovaného kalendářního roku, je nutné vyplnit pouze 
jedno společné hlášení (tj. jeden elektronický formulář) společně s předchozím či 
následným provozovatelem. Do Poznámky na konci elektronického formuláře uveďte 
kdy došlo k převodu mezi provozovateli, případně další podstatné skutečnosti. 

• Zároveň s vyplňováním hlášení Vás žádáme o zkontrolování předvyplněných základních 
identifikačních údajů a údajů o rozhodnutí (zeleně podbarvená pole). Vzhledem k tomu, 
že nemůžete přepsat ve formuláři jejich obsah, požadovanou změnu či opravu těchto 
údajů (případně jakékoliv jiné sdělení) uveďte do Poznámky na konci vyplňovaného 
elektronického hlášení. 

• Jestliže je vyžadováno povolení k nakládání s vodami či o stanovení ochranného pásma, 
přiložte kopii požadovaného dokumentu v elektronické podobě k příslušnému formuláři 
hlášení na ISPOP. 

• Pokud je vyžadován zákres místa užívání vody, přiložte k příslušnému formuláři hlášení 
na ISPOP mapu v elektronické podobě s výrazným označením místa užívání, event. 
napište X-Y souřadnice v systému S-JSTK do Poznámky na konci elektronického 
formuláře.  

• Dne 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
v rámci které byla zrušena autorizace hlášení zasílaných do ISPOP. 


