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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V říjnu 2017 byl v ISPOP vydán datový stan-
dard, který popisuje formát, způsob přenosu 
a ohlašování údajů v elektronické podobě do 
systému SEPNO. Datový standard využijí vý-
robci software, kteří budou chtít své produk-
ty  propojit  se  systémem  SEPNO.  Samotné 
SEPNO  nabídne  funkce  i  formuláře  k  ohlá-
šení přepravy, k vytištění dokladů o přepravě 

nebezpečných odpadů  i přehled o všech  již 
zapsaných přepravách. Do nového systému 
SEPNO vstoupí ohlašovatel pod stejnými pří-
stupovými údaji jako do systému ISPOP. 

LEGISLATIVA A SEPNO
Ohlašovací  povinnost  má  podle  zákona  
o odpadech č. 185/2001 Sb. odesilatel a to 

před  zahájením  přepravy.  Tuto  povinnost 
však za něj může splnit příjemce. Ten musí 
navíc do tří pracovních dnů od data ukon-
čení  přepravy  potvrdit  v  systému  SEPNO 
převzetí přepravovaných odpadů. Příjemce 
nepotřebuje k ohlášení přepravy za odesi-
latele  žádné  speciální  zmocnění,  tak  jako 
je  tomu  např.  u  odpadů  prostřednictvím 
formuláře  tzv.  plné  moci,  protože  mož-
nost  ohlásit  za  odesilatele  vyplývá  přímo 
ze zákona o odpadech. Dopravce musí být 
po  dobu  přepravy  nebezpečných  odpadů 
vybaven  dokladem,  který  musí  obsahovat 
všechny  informace  z  tzv.  Ohlašovacího 
listu. Tento list je definován přílohou č. 26 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání  s  odpady.    Dopravce,  odesilatel 

Elektronické ohlašování přepravy 
nebezpečných odpadů je za dveřmi
Od 1. 1. 2018 má být zahájen plný provoz elektronického systému 
pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů tzv. SEPNO – 
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. Tato informace 
byla zveřejněna v ISPOP – Integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností, jehož součástí je i systém SEPNO. 

›



12  / 201724

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

i příjemce musí doklady spojené s přepra-
vou odpadů archivovat (evidovat) nejméně 
po  dobu  tří  let.  Za  všechna  ohlášená  data 
do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. To zna-
mená ten, kdo přepravu do systému SEPNO 
zapsal (elektronicky zaslal). Každý záznam 
o přepravě však bude k dispozici odesilateli 
i  příjemci  bez  ohledu  na  to,  kdo  přepravu 
ohlásil. Je ale důležité, že opravu údajů, na-
příklad uvedení skutečného množství pře-
pravovaných odpadů, může provést pouze 
ohlašovatel, a to do tří pracovních dnů od 
data ukončení přepravy. Ze zákona také vy-
plývá povinnost zrušit ohlášenou přepravu, 
pokud  není  uskutečněná,  a  to  do  tří  pra-
covních  dnů  od  ohlášeného  data  zahájení 
přepravy.  Zrušit  nerealizovanou  přepravu 
může  opět  pouze  ohlašovatel.  Potvrzenou 
přepravu příjemcem již nebude možné ani 
opravit ani zrušit.

Pro usnadnění celého procesu ohlašová-
ní přepravy nebezpečných odpadů je v  le-
gislativě  stanoveno  několik  výjimek.  Pře-
prava se neohlašuje, pokud je odesilatelem 
občan a dále pokud nepřesáhne areál pro-

vozovny.    Při  přepravě  nebezpečných  od-
padů mobilním zařízením ke sběru odpadů 
musí být odesilatelem provozovatel tohoto 
zařízení. Z toho vyplývá, že pokud původce 
předá  nebezpečné  odpady  takovému  za-
řízení  přímo  ve  své  provozovně,  pak  není 
odesilatelem,  a  tudíž  se  na  něj  nevztahují 
povinnosti  k  ohlašování  přepravy  nebez-
pečných  odpadů.  Takový  původce  je  pak 
pouze  místem  nakládky  a  uvádí  se  v  pří-
slušných kolonkách ohlašovacího listu. 

ŠKOLENÍ A SOFTWARE
Pokud  se  vás  týkají  ohlašovací  povinnosti 
k  přepravě  nebezpečných  odpadů  a  do-
mníváte se, že je tato problematika nároč-
ná,  využijte  některého  z  námi  nabízených 
školení, kde vám vše podrobně a přehledně 
vysvětlíme, ukážeme prakticky jak správně 
vyplnit  ohlašovací  listy  z  pohledu  odesila-
tele  i  příjemce,  předvedeme  vám  vhodné 
nástroje  k  ohlašování  přepravy  nebezpeč-
ných  odpadů  a  zodpovíme  Vám  případné 
dotazy.  Přehled  všech  námi  pořádaných 
školení s možností elektronické objednáv-

ky  získáte  na  internetové  adrese  https://
www.inisoft.cz/skoleni. 

Pro nové i stávající uživatele našich soft-
warových produktů EVI 8 a SKLAD Odpadů 
8 jsme připravili zcela nový modul OLPNO. 
Více informací o tomto modulu najdete na 
internetové adrese https://www.inisoft.cz/
olpno.   

PETR GRUSMAN, 
INISOFT s. r. o.

 Ohlašovací povinnost má odesilatel.  
Povinnost za něj může splnit i příjemce.
 Příjemce potvrzuje převzetí do tří dnů  

od ukončení přepravy.
 Dopravce musí mít během přepravy  

ohlašovací list.
 Za data zodpovídá ohlašovatel.
 Doklady všichni archivují tři roky.
 Opravy údajů může provést jen ohlašovatel.
 Neohlašuje se přeprava v areálu provozovny.

SEPNO›

Meziresortní  připomínkové  řízení,  v  němž 
se  k  novele  vyjádřily  ostatní  ministerstva, 
sdružení,  svazy  a  jiné  instituce,  vnesla  do 
problematiky  jeden  společný  jmenovatel,  
a to odpovědnost. „Každý zástupce výrobců, 
podnikatelů  nebo  samospráv  si  uvědomil 
odpovědnost  za  své  chování  v  odpadovém 
hospodářství či odpovědnost za vznik a další 
nakládání  s  odpadem.  Ozvaly  se  nám  sub-
jekty,  které  se  dosud  o  tuto  problematiku 
nezajímaly.  A  to  je  velká  věc,“  řekl  ministr 
životního prostředí László Solymosi. V rám-
ci meziresortního připomínkového řízení se  
k  novele  zákona  o  odpadech    sešlo  zhruba 
960 připomínek, z  toho 634 zásadních. Více 
než polovinu rozporů se podařilo odstranit. 

VELKÉ ZMĚNY 
Odpadová legislativa prochází od roku 2016 
velkými  změnami.  Důvodem  je  fakt,  že  na 
Slovensku  se  vyprodukují  téměř  2  mil.  tun 
komunálních  odpadů  a  až  přes  dvě  třetiny 
z tohoto množství skončí na skládkách. Slo-
vensko má přitom povinnost do roku 2020 
třídit  a  recyklovat  50  procent  všech  komu-
nálních odpadů.

„Zákon o odpadech je mladý a stále se vy-
víjí. Není proto možné vyřešit všechny pro-
blémy  šmahem  kouzelného  proutku.  Ně-

které věci si vyžádají další diskusi a jednání. 
Tam, kde se nenašla shoda, a tam, kde je pro-
blémy třeba řešit komplexnější a s potřebou 
delšího  časového  prostoru,  budeme  jednat 
dál,“ uzavřel šéf resortu životního prostředí. 

Díky aktivitě zeleného resortu parlament 
již v minulosti odhlasoval zákon, který zpo-
platňuje  lehké  plastové  tašky.  Resort  řeší  
i  stávající skládky. V minulosti někteří pro-
vozovatelé  skládek  proces  jejich  uzavírání 
uměle prodlužovali. Parlament proto schvá-
lil  novelu  zákona  o  integrované  prevenci  
a omezování znečištění, která to definitivně 
zakázala.

Nejdůležitější  změny,  které  přináší  apli-
kační novela odpadového zákona:

■■ Zmenšení  zátěže  pocházející  z  admini-
strativy.  Podnikatelům,  kteří  na  trh  doda-
jí  méně  než  100  kg  obalů  či  neobalových 
výrobků,    odpadne  s  novelou  většina  po-
vinností  výrobců  vyhrazených  výrobků 
stanovených  v  zákoně,  včetně  povinnosti 
uzavírat smlouvu s kolektivním systémem. 
Musí se jednorázově zaregistrovat na mini-
sterstvu a vést evidenci. Podle  odhadů se to 
dotkne zhruba 2500 podnikatelů.

■■ Posílení  kontroly  na  organizacemi  pro 
sdružené plnění (kolektivní systémy). Čas-
tou připomínkou ze strany výrobců bylo, že 

dostatečně nevidí do hospodaření kolektiv-
ních systémů. Stěžovali si zejména výrobci, 
kteří  KS    nezaložili,  ale  stali  se  klienty  již 
existujících. Proto se novelou posiluje kon-
trola  v  KS  a  koordinačních  centrech,  kde 
bude zastoupen stát, ale i samotní výrobci, 
podle zákonem stanoveného postupu

■■ Přísnější  kontroly  dodržování  odpado-
vé  legislativy.  Chybou  současného  zákona 
byla jeho bezzubost, kdy ve více oblastech 
nebyly uvedeny sankce. Například se zavá-
dějí  pokuty  pro  organizace  odpovědnosti 
výrobců, pokud nezajistí sběrné nádoby na 
tříděný sběr. Jinými slovy, pokud obec po-
ctivě  třídí,  ale  nemá  kam  vytříděný  odpad 
dávat, je to chyba OZV a porušení zákona.

■■ Změny nastanou i v případě drobného sta-
vebního odpadu. Konkrétně obce budou mít 
na výběr zavézt množstevní sběr tohoto dru-
hu  odpadu  –  to  znamená,  že  výše  poplatku 
bude  přímo  úměrná  množství  vyproduko-
vaného drobného stavebního odpadu, nebo 
obce budou moci zavést paušální poplatek za 
tento odpad, tak jak to bylo podle předcho-
zího zákona o odpadech. Obec tak bude mít 
možnost vybrat si takový systém, který bude 
pro ni a její obyvatele nejvhodnější.

■■ Zjednoduší se sběr odpadních pneuma-
tik,  které  častokrát  skončily  volně  poho-
zené v přírodě a představovaly tak hrozbu 
nejen o životní prostředí. Novelou zákona 
se upravují a zpřesňují ustanovení týkající 
se  nakládání  s  odpadními  pneumatika-
mi, které se budou shromažďovat v rámci 
zpětného  sběru  bezplatně  nejen  u  distri-
butorů nebo v servisech, ale i na sběrných 
dvorech nebo na jiných určených místech 
v obcích.  -kce-

ZDROJ: MŽP SR

Slovenská novela posiluje princip 
„znečišťovatel platí“
Ulehčit tisíce podnikatelům a živnostníkům od zbytečné 
administrativy, zpřehlednit systém odpadů, ale zejména více 
odpad třídit a méně ho ukládat na skládky odpadů. To je hlavním 
cílem aplikační novely zákona o odpadech z dílny ministerstva 
životního prostředí, kterou v srpnu tohoto roku schválila vláda 
Slovenska.


